Závěrečná zpráva

Veletrhy MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX návštěvníky opět seznámily
s novými výrobky a trendy ve zdravotnictví, rehabilitaci, sociálních službách
i péči o seniory. Veletrhů se zúčastnilo 182 vystavujících firem z 18 zemí, vedle
České republiky především z Německa, Polska, Itálie a Španělska. Součástí byl
doprovodný program s konferencemi, semináři a přednáškami oslovujícími jak
odbornou, tak i širokou veřejnost.
O pozornost uživatelů se ucházely desítky zajímavých novinek. Nejlepší exponáty
soutěžily o tradiční ceny Medical Fair Brno Award a poprvé také o Rehaprotex Award.
Odborná hodnotitelská komise vedená profesorem Janem Žaloudkem ocenila celkem pět
exponátů. V kategorii „Technologie pro diagnostiku a léčbu“ uspěly společnosti BTL
zdravotnická technika (vysokovýkonný laserový systém pro neinvazivní fyzioterapii)
a Madisson (rázová vlna Intelect mobile RPW). Tři ceny Rehaprotex Award byly
uděleny v kategorii „Pomůcky pro chůzi, pohyblivost a dopravu“ a získaly je firmy Josef
Hurt (unikátní český nakladač invalidního vozíku do odsuvných dveří automobilu),
Proormedent (přístroj THERA-TRAINER e-go určený k nácviku správného stoje a chůze
zejména u neurologicky postižených pacientů) a HORIZONT-NARE (samoobslužný pásový
schodolez TOPCHAIR sdružující elektrický schodolez s invalidním vozíkem). Zvláštní
ocenění projektu Spokojené děti získala společnosti PATRON Bohemia za rehabilitační
autosedačku BeSafe iZi Up X2.
V den zahájení veletrhu proběhl tradiční Den zdravotnictví ČR, na kterém náměstek
ministra Ferdinand Polák představil odborné veřejnosti novou koncepci následné
a dlouhodobé péče. Opět se uskutečnila dvoudenní konference eHealth Days 2013
řešící aktuální otázky elektronizace zdravotnictví. Vysokou návštěvnost měla také
konference Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na téma Odstraňování bariér
v kontextu příspěvku na zvláštní pomůcku. Přibližně 150 pracovníků úřadů práce, do
jejichž kompetence nově spadá přidělování příspěvků, se zde seznámilo nejen
s metodikou, ale také s nabídkou konkrétních pomůcek pro zdravotně postižené. Další
akce doprovodného programu se věnovaly mj. problematice sKaret, podiatrie nebo
bezbariérových opatření.
Vedle zdravotnictví a rehabilitace veletrhy nově zacílily na cílovou skupinu seniorů.
V rámci projektu Senior se prezentovaly mj. firmy s nabídkou lázeňských a wellness
služeb nebo programy Univerzity třetího věku, proběhla také série přednášek pro
seniory. Další novinkou bylo Centrum mobility s ukázkou ideálně vybaveného bytu pro
hendikepovanou osobu a poradenským centrem. Tradiční projekt Pro Váš úsměv spojil
prezentaci nevládních neziskových organizací a chráněných dílen s poradenstvím
a prodejním centrem.

Závěrečná zpráva MEDICAL FAIR BRNO - REHAPROTEX
Kontakt: Markéta Kamenická, Press and Public Relations
Tel.: + 420 541 152 568, mkamenicka@bvv.cz

Řekli o veletrhu:
Jan Čížek, produktový specialista, MADISSON s. r. o.:
Letošní Medical Fair vidíme poměrně pozitivně, získali jsme jednu z cen s naší rázovou
vlnou a určitě jsme spokojeni i s návštěvností. Ve čtvrtek přišlo opravdu hodně lidí a měli
jsme tu spoustu významných zákazníků především z oboru rehabilitace, a to jak
z nemocnic, tak z rehabilitačních center apod. Některé z nich jsme sem cíleně pozvali,
abychom jim mohli předvést naše přístroje a hlavně novinky, které si tady mohou
detailně prohlédnout a vyzkoušet. Pro nás je výhodné, že zde během několika dnů
můžeme oslovit hodně zákazníků, které bychom jinak museli objíždět, což s tolika
produkty dost dobře ani není možné. Jednali jsme o konkrétních zakázkách, takže veletrh
pro nás má smysl i z obchodního hlediska.
Pavel Procházka, obchodní zástupce, VECOM zdvihací zařízení s. r. o.:
Veletrhu Rehaprotex se účastníme pravidelně a je to podle nás potřeba už proto,
abychom byli vidět. Co do návštěvnosti bylo úterý slabší, ale ve čtvrtek přišlo hodně lidí,
většinou referenti z úřadů práce, ale i soukromé osoby a koncoví uživatelé. Byli to vážní
zájemci, kteří s námi konzultovali svoje potřeby, sbírali informace a kontakty, takže po
této stránce jsme spokojeni.
Štěpán Dařbuján, projektový manažer, ERILENS s. r. o.:
Veletrhu REHAPROTEX se účastníme již poněkolikáté s aktivním stánkem, tak aby si u
nás všichni mohli výrobky – stropní zvedací systémy - přímo vyzkoušet. Pro zákazníky
zpracováváme projekty přímo na konkrétní pomůcku a na základě tohoto projektu pak
klient žádá úřad práce o příspěvek. Proto jsme se aktivně účastnili veletržní konference
úřadů práce a s jejích průběhem jsme velmi spokojeni, protože si tady úředníci mohli
prohlédnout konkrétní pomůcky, na které přispívají, a vidět, jaké jsou mezi nimi rozdíly.
Oldřich Víšek, prokurista, SIVAK medical technology s. r. o.:
Jarní termín je dobrý ze dvou důvodů. Pro zdravotně postižené je na jaře lepší počasí,
a protože novinky mají premiéru na světových veletrzích na podzim, můžeme je díky
novému termínu představit o půl roku dříve.
Před veletrhem jsme rozeslali několik set pozvánek a spousta těchto lidí přišla.
V horizontu dvou měsíců uvidíme, jaké z těchto jednání vyplynou zakázky. Zvali jsme
ústavy, nemocnice apod. a takové obchody mají vždycky delší doběh, ale máme
rozjednanou řadu věcí. Pokud se tyto obchody podaří zrealizovat, budeme spokojeni.
Petr Šika, specialista na inkluzivní mobilitu a tvorbu přístupného prostředí:
Veletrhy jako Rehaprotex jsou podle mého názoru přínosem, protože zde existuje
významný prostor pro interakci vystavovatelů a návštěvníků, odborná veřejnost tady má
příležitost „osahat si" a vyzkoušet exponáty na vlastní kůži, diskutovat, komentovat,
hodnotit... Měl jsem možnost porovnávat brněnský Rehaprotex se zahraničními akcemi
a naši vystavovatelé mi připadají dost pasivní. Osobní setkání s potenciálními zákazníky
jim sice dává příležitost nabídnout všechno, co internet nedokáže, ale ne všichni tuto
skutečnost vnímají a jen malá část ji dokáže využít ve svůj prospěch.

Příští ročník veletrhů MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX se uskuteční
v termínu 12. – 15. května 2015.
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