Eurasia

SPONSORLUK KATALOĞU

Değerli Sağlık Bilişimi Profesyonelleri;
Türkiye’nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve HIMSS Emram Kriterleri bakımından
kat ettiği mesafe, tüm bölge ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler bakımından
Türkiye’yi rol model konumuna getirdi. Sonuçta; Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerini
kapsayacak şekilde uluslararası bir etkinlik olarak “HIMSS Avrasya” etkinliğini
İstanbul’da yapma kararının ne kadar yerinde olduğunu HIMSS’19 Eurasia’da 32
ülkeden 3000 den fazla ziyaretçinin bir araya gelmesi bizlere göstermiştir.
Bu duygularla; HIMSS’20 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve
Fuarı’nı 26-28 Ekim 2020 tarihlerinde, yine kıtaların kavuştuğu İstanbul’da
yapacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın destek ve himayeleri başta olmak üzere,
üniversitelerin, özel hastanelerin, SGK ve benzeri kuruluşların işbirliği
ve bölge ülkelerinin sağlık otoritelerinin katılımıyla gerçekleşecek
“HIMSS’20 Eurasia” Etkinliği; en iyi IT uygulamaları ve inovasyona
dayalı sağlık çözümleriyle buluşma fırsatları oluşturacak. Böylece
sağlık sektöründe güncel gelişmeleri ve geleceği birlikte
keşfedeceğiz.
Sağlık Bilişimi Fuarı kapsamında Dijital Hastane, E-Sağlık,
Sağlıkta Akıllı Sistemler ve Teknolojiler, Sağlık Bilişimi
alanında ileri uygulamalar, yapay zeka ve yeni
teknolojiler sağlık yöneticileri ve sağlık bilişimi
profesyonelleri ile buluşacaktır.
HIMSS’20 Eurasia ile ilgili daha geniş ve güncel
bilgi için www.himsseurasia.com sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Sürekli değişen ve gelişen sağlık bilişimi
alanında, yeni uygulama ve gelişmeleri
keşfetmek için Tüm sağlık profesyonelleri ve
sağlık yöneticilerini 26-28 Ekim 2020 tarihlerinde
kıtaların kavuştuğu İstanbul’da buluşmaya davet
ediyoruz.

Dr. Şuayip BİRİNCİ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı

Harold “Hal” WOLF III

Başkan & CEO, HIMSS, USA

T.C. SAĞLIK BAKANI
DR. FAHRETTİN KOCA:

TÜRKİYE BAŞARISI
VE TECRÜBESİ İLE
BÖLGE ÜLKELERE
ÖNCÜLÜK EDECEK
Sağlık Bakanlığı’nın hastaya daha iyi ve kaliteli hizmet sunan ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıran
‘kağıtsız hastaneler’ konusundaki kararlılığı tüm sağlık kuruluşları için motivasyon kaynağı olmuş; bugün
Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile birçok Batı ülkeleri arasından sıyrılarak
Avrupa lideri olmayı başarmıştır.
Bu yıl itibari ile HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde 3 adet seviye 7 ve 174 seviye 6 validasyonu olan
kamu hastanesi ile tüm Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır.
Türkiye, aynı kararlılık ve hızla hastanelerini dijitalleştirmeye devam edecektir. Türkiye’nin sağlık
alanında gösterdiği performans ve dijital hastanecilik konusunda aldığı yol, uluslararası alanda da
dikkat çekmektedir. Başarısı ve tecrübesi ile bölge coğrafyasındaki ülkeler için iyi bir örnek ve lider olan
ülkemizin küresel alanda gücünü artırmasında HIMSS’20 Eurasia Konferansının da büyük ölçüde katkı
sağlayacağını umuyorum.

ORGANİZASYON

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

Turkey
HOLLANDA
Stage 7 - 2
Stage 6 - 2

İNGİLTERE
Stage 7 - 0
Stage 6 - 2

BELÇİKA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 2

İRLANDA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1
İSVİÇRE
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1

AVUSTURYA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1
PORTEKİZ
Stage 7 - 1
Stage 6 - 2

İSPANYA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 6

T.C. Sağlık Bakanlığının
Davetiyle 65 ülke
Sağlık Bakanlıkları
HIMSS’20 Eurasia’da
buluşacak.
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Türkmenistan
Gürcistan
Özbekistan
Moğolistan
Rusya
Tacikistan
Endonezya
Çin
Singapur
Japonya
Güney Kore
Malezya
Pakistan
Hindistan
Afganistan
İngiltere
Bulgaristan
Almanya

Hollanda
Belçika
Danimarka
Makedonya
Bosna Hersek
Ukrayna
Romanya
Polonya
Arnavutluk
Hırvatistan
Kosova
Sırbistan
Malta
Estonya
Moldova
KKTC
Karadağ
Ürdün
Suudi Arabistan
Irak
İran

SLOVENYA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1

İTALYA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 6

Katar
Kuveyt
Umman
Bahreyn
Filistin
Nijerya
Fas
Cezayir
Sudan
Kenya
Güney Afrika
Tunus
Libya
Gana
Cibuti
Bengladeş
Senegal
Etiyopya
Moritanya
Gambiya
Namibya

BREZİLYA
Stage 7 - 3
Stage 6 - 26

Türkiye’deki
HIMSS 6 & 7 Hastaneleri
(Mayıs 2019 itibariyle)
www.himss.eu/communities/himss-emram-stage-6-7-community
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DANİMARKA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1

SİZ DE BU BAŞARININ BİR PARÇASISINIZ!

NORVEÇ
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1

RUSYA
Stage 7 - 0
Stage 6 - 1

ALMANYA

Stage 7 - 0
Stage 6 - 2

TÜRKİYE
Stage 7 - 3
Stage 6 - 174

SAĞLIK BİLİŞİMİ VE TEKNOLOJİLERİNDE
LİDER ÜLKE TÜRKİYE
3 HIMSS seviye 7 hastane ve 174 HIMSS seviye 6 hastane sayısı ile
Türkiye Avrupanın birinci, ABD’den sonra dünyada bu konuda
en gelişmiş ülke konumundadır.

Eurasia

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
Konferansı ve Fuarı

e-Reçete

1961 yılında kurulan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), bünyesinde yer
alan 600 şirket ve 450 dernek/vakıf ile birlikte dünya çapında sağlık alanında 70.000’den fazla kişiyi
kapsamaktadır. Merkezi Şikago’da olan ve Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanması bulunan
HIMSS’in kuruluş amacı, bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde
en uygun düzeyde kullanımını sağlamaktır.
Bilgi ve teknoloji yolu ile “daha iyi sağlık” konusuna odaklanan HIMSS, bilgi ve teknoloji kullanılarak verilen
küresel ve nedene dayalı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını performansı artırmak üzere optimize etmektedir.
50. yılını 2011’de kutlayan HIMSS, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde kurulmuştur.

Dünyanın dört bir yanından 50.000’den
fazla sağlık bilişim uzmanı, klinisyen,
yönetici ve satıcıyı bir araya getiren
HIMSS ABD Konferansı ve Fuarı,
spesifik eğitimler ve birinci sınıf
konuşmacıların yanı sıra en son
sağlık bilişim ürünleri ve güçlü
bir network platformu ile sektör
liderlerini buluşturmaktadır.

Dijital sağlık ekosisteminin tüm
yelpazesini ele alan HIMSS Europe,
hastane CEO’larından yenilikçi
KOBİ’lere, girişimcilere, CMO’lara,
klinisyenlere ve hemşirelere
kadar geniş bir kitleye ulaşmayı
amaçlamaktadır. Konferansın
temaları arasında dijital
dönüşüm, siber güvenlik
Türkiye ve bölge coğrafyayı hedefleyen
ve sektörel işbirlikleri yer
yeni vizyonu ile hem yabancı ziyaretçi ve
almaktadır.
katılımcı hem de uluslararası konuşmacılar
anlamında çeşitliliğini arttıran HIMSS
Eurasia Konferansı ve Fuarı, Asya, Avrupa
ve Afrika’dan klinik uzmanlar, firma
temsilcileri, yatırımcılar ve sağlık bilişim
uzmanlarını bir araya getirmektedir.

Neden

HIMSS EURASIA’20
DÜZENLEME KOMİTESİ
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Dr. Şuayip BİRİNCİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Yüzlerce yabancı davetli
60’dan fazla bölge ülkesinin
Sağlık Bakanlıkları temsilcileri ve
yüzlerce üst düzey sağlık otoritesi
En az 2.000 Sağlık Bakanlığı
ve kamu hastane yetkilileri
En az 1.000 özel ve üniversite
hastane yetkilileri
Sağlık teknolojileri endüstrisinin ulusal ve
uluslararası temsilcileri, firmaları ve profesyonelleri

Harold “Hal” WOLF III

Başkan & CEO, HIMSS, USA

YÜRÜTME KOMİTESİ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

Angela VELKOVA

Starejik İlişkiler ve Topluluklar Direktörü, HIMSS Europe

Dr. M. Mahir ÜLGÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı SBSGM, Genel Müdür

Dr. İlker KÖSE

İstanbul Medipol Üniversitesi TTO Direktörü, HIMSS Türkiye Analitik
Direktörü

Dr. Gürhan ZİNCİRCİOĞLU

Tire Devlet Hastanesi, HIMSS Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Aziz Ahmet SÜREL

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Yöneticisi

B. Kemal ŞAHİN

Ekspotürk Genel Müdürü

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlama ve sağlık bakım kalitesini
iyileştirme vizyonu ile çalışan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), bu amaçla farklı
değerlendirme modelleri ile ölçüm yapmakta ve hastanelere kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki benzer
kurumlarla karşılaştırma imkânı sunmaktadır. Böylece hastanelerin kişisel bilgi güvenliğini ön planda tutarak,
elektronik verilerinin uluslararası geçerli bir standarda göre kayıt, işleme ve değerlendirmesi sağlanmaktadır.

EMRAM
CCMM

Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli
Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli

O-EMRAM
AMAM
DIAM

Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli

Analitik Olgunluk Benimseme Modeli
Dijital Görüntüleme Benimseme Modeli

BİRÇOK BAŞARILI PROJE VE VİZYONER
YAKLAŞIMLA ÜLKEMİZ ADINA GÜÇLÜ BİR
EKOSİSTEMİOLUŞTURDUK

Dr. Şuayip Birinci

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

ELDE ETTİĞİ BAŞARI, TÜRKİYE’YE
BÖLGE COĞRAFYADA GÜÇLÜ BİR
KONUM SAĞLIYOR

Harold F. Wolf III

HIMSS Başkanı ve CEO’su

HIMSS’20 Eurasia

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda

Sizleri Neler Bekliyor?
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE
TEKNIOLOJİLERİ FUARI

HIMSS EURASIA
KONFERANSI

Sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren
firmaların en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri HIMSS’20
Eurasia ziyaretçileriyle buluşacaktır. Ziyaretçilere sağlık
hizmet sunumunda fark yaratacak çalışmaları test
edebilme imkanı sunan fuarda kurulacak networkler
sayesinde bütüncül bir işbirliği ve sektörel kalkınma
imkanı sağlanacaktır.

Ulusal ve uluslararası konuşmacılarla nitelikli toplantılara
sahne olacak HIMSS’20 Eurasia Konferansı, HIMSS
standartları ve dijital hastanecilik odağında Türkiye ve
Dünya’da sağlığın geleceğinin ele alınacağı oturumlarda
50’den fazla konuşmacı, onlarca panel, konferans,
eğitim ve odak grup toplantısı ile sizleri bekliyor.

HIMSS
ÖDÜL TÖRENİ

DİJİTAL
HASTANE

HIMSS’in belirlediği standartları sağlayan başarılı
hastanelere ödüllerinin takdim edileceği törende, bu
hastanelerin yöneticileri, çalışanları ve işbirliği yaptıkları
kuruluşların yöneticileri biraraya gelmektedir. Geçtiğimiz
yıl 164 hastane HIMSS 6, 2 hastane de HIMSS 7 seviyesi
ile ödüllendirilmiştir.

HIMSS Eurasia çerçevesinde 3 yıldır uygulanan “Dijital
Hastane” konseptinin bu yıl 4.’sü gerçekleşecektir.
HIMSS 7 seviyesinde olması gereken teknolojilerin ve
gereksinimlerin anlatıldığı Dijital Hastane simülasyon
alanı ile ziyaretçiler geleceğin hastaneleri ve evde
bakım teknolojilerini yakından görebilecek, deneyim
fırsatı bulabilecektir.

ÜLKE
DELEGASYONLARI

GELECEĞİN HASTANELERİ
TEKNOLOJİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine 65 ülkeden üst
düzey Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin katılımı bekleniyor.
Bölgesel iş birliklerinin zemini hazırlanacaktır. Bölge
ülkelerinin Sağlık Bakanları ve üst düzey yöneticilerinin
katılımıyla ülkeler arası işbirliği güçlenecektir.

100’ün üzerinde firma ve binlerce ürün ve teknoloji
ile buluşacak olan ziyaretçiler geleceğin hastane
teknolojileri alanında yer alan ürün ve hizmetleri
yakından tanımak için standlardaki yeşil “FUTURE”
işaretini takip edebilecek ve mobil uygulama ile
detaylarını inceleyebilecektir.

SAĞLIK
START-UPLARI

GLOBAL ÜLKE
PAVİLYONLARI

Türkiye’nin başarılı sağlık girişimcilerini buluşturan
etkinlikte, Start-uplara yönelik eğitimler verilmektedir.
Melek yatırımcılar ile Start-upların bir araya geldiği
etkinlik, akademinin liderliğinde üç eksenli bir
çalışmadan oluşmaktadır. Çalışmanın bir ayağında
Sağlık Bakanlığı, bir ayağında TİTCK ve SEDAP, bir
ayağında da endüstri temsilcileri yer almaktadır.

Sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren
firmaların en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri HIMSS’20
Eurasia ziyaretçileriyle buluşacaktır. Ziyaretçilere sağlık
hizmet sunumunda fark yaratacak çalışmaları test
edebilme imkanı sunan fuarda kurulacak networkler
sayesinde bütüncül bir işbirliği ve sektörel kalkınma
imkanı sağlanacaktır.

Covid-19 Sonrası
İlk Büyük Uluslararası Buluşma...
Ulusal ve uluslararası konuşmacılarla nitelikli toplantılara sahne olacak HIMSS’20
Eurasia Konferansı, HIMSS standartları ve dijital hastanecilik odağında COVİD-19 sonrası
Dünya’da sağlığın geleceğinin ele alınacağı önemli sunum ve oturumlarda sizleri bekliyor.

GELECEĞİN HASTANE LİDERLERİ:
“EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ”

İNOVASYON, İŞBİRLİĞİ,
BİRLİKTE İŞ YAPMA KÜLTÜRÜ

Geleceğin Hastane Liderleri, kendilerine ayrılan özel
panellerde hastanelerindeki en son dijital uygulamalar
ve teknolojiler ile en iyi yönetim uygulamaları gibi
konularda deneyimlerini paylaşabileceklerdir. Bu
oturumlarda şehir hastaneleri yöneticileri, İl Sağlık
Müdürlükleri, HIMSS 7 ve HIMSS 6 hastanelerinin
yöneticileri başta olmak üzere başarılı yöneticiler
deneyimlerini aktarabileceklerdir.

Sağlık endüstrisinin farklı paydaşları ve ekolleri
ile birlikte inovasyona dayalı ne tür işbirlikleri
yapabileceğinin gündeme alınacağı panellerde
inovasyon, işbirliği ve birlikte iş yapma kültürü gibi
konular masaya yatırılacaktır.

BİLİM, YAPAY ZEKA VE
SAĞLIKTA GELECEK

HIMSS AVRUPA
TOPLULUKLARI

Karmaşık bilgi analiz yöntemlerinde olağanüstü
gelişmelerin yaşandığı şu dönemde yapay zeka ile
sağlıkta bütün tabuları yıkan yeni bir gelecek bizi
bekliyor. Bilim ve yapay zeka ile sağlıkta gelecek
konusunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışından etkili
konuşmacılar panellerde yer alacaktır.

HIMSS Avrupa bünyesinde her ülkenin HIMSS ülke
toplulukları bulunmaktadır. Bu birliklerin temsilcileri
HIMSS Eurasia’ya katılarak, bölgesel sağlık bilişimi
gelişimine öncülük etmektedir. HIMSS ülke topluluklarının
etkinliğe katılımı ile sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında
bilgi alışverişi ile sağlık hizmet sunumunda daha iyi ve
nitelikli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

HIMSS'20 Eurasia, Türkiye ve bölge coğrafyadaki ülkeleri
hedefleyen vizyonu ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bölge
ülkelerin sağlık bakanları öncelikli olmak üzere yüzlerce yabancı
ziyaretçiyi ağırlayacak olup, Digital Hospital Simülasyon Alanı ile
Türkiye’nin sağlık bilişimi ve teknolojileri konusunda ne kadar
ileri olduğunu deneyimleyerek ziyaretçilere sunarken, Türkiye'nin
gelişmiş markalarını vitrine çıkarmayı amaçlıyoruz.
HIMSS’20 Eurasia Dijital Hastane etkinlik ve simülasyon alanında ürün
konumlandırma sponsorluğu için firmalara sağlanan haklar:
•

Dijital Hastane ürün konumlandırma
sponsorluğu kapsamında oluşturulacak
birimler içerisinde yer alacak branşlarda
faaliyet gösteren firmaların ürünleri
konumlandırılır. Firmanın bir temsilcisinin
ziyaretçileri bilgilendirmesi için alanda
hazır bulunması beklenir.

•

Etkinlik panolarında ve basılı
dokümanlarda sponsor firma logosuna yer
verilir.

•

Dijital Hastane Sponsoru firmalar etkinlik
sırasında promosyon ürün dağıtabilir.

•

Kongre ve fuar kataloğunda firmanın 1
sayfa tanıtım yazısı veya reklamına yer
verilir.

•

Sponsor firmanın logosu kongre web
sitesinde yayınlanacak ve kendi sitelerine
bağlantı verilecektir.

•

Branşlar tek firmaya verilecektir. HBYS
gibi birden fazla olabilen bilişim ve
teknoloji firmalarında ‘Diamond ve
Platinium’ sponsorlara öncelik verilir.
Diğer dijital hastane ürün konumlandırma
sponsorluklarında bir branşta birden
fazla talip olması durumunda etkinlik fuar
alanında stantlı katılan sponsorlara öncelik
verilir. 12.000 Euro (80.000 TL) ve üzeri
sponsorluk alan firmalara Dijital Hastane
Ürün Konumlandırma Sponsorluğu
ücretinde % 50 indirim sağlanır.

DİJİTAL HASTANE BÖLÜMLERİ
ACİL
EKG
Vital Monitör
HBYS
Hemşire Çağrı Sistemi
All In One PC
POLİKLİNİK
Tablet ya da Laptop
RFID Çözümleri
İlaç Karar Destek Sistemi
HBYS
YATAN HASTA
Yatak
Hasta Başı Monitörü
Hemşire Çağrı Sistemi
RFID Çözümleri
All In One PC
İlaç Makinesi
HBYS
Barkod Okuyucu
ECZANE
İlaç paketleme cihazı
All in one pc
Barkod okuyucu
YOĞUN BAKIM
Yatak
Hasta Başı Monitörü
İnfüzyon Pompası
42" Ekran
All in One PC
HBYS
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Tıbbi Malzeme ve Sarf Ürün yönetim sistemi
AMELİYATHANE
Yatak
Ameliyathane lambası
Anestezi cihazı
Ventilatör
HBYS
Medikal Monitör
Ameliyathane Yazılım Çözümü
Klinik Karar Destek Sistemi
RADYOLOJİ
SİSTEM ODASI
HASTANE MARKA KONUMLANDIRMA
HASTANE MİMARİSİ

2018 Yılı Katılımcı Yabancı Sağlık Bakanları

Haji Dzulkefly Bin Ahmad
Malezya Sağlık Bakanı

Yelzhan BIRTANOZ

Kazakistan Sağlık Bakanı

Sorina PINTEA

Silvia RADU

Romanya Sağlık Bakanı

Moldova Sağlık Bakanı

Dario NAKIC

Hırvatistan Sağlık Bakanı

2019 Yılı Katılımcı Yabancı Sağlık Bakanları

Dr. Mohamed Ndedhirou Hamed
Moritanya Sağlık Bakanı

Mohamed Warsawa Dirieh
Cibuti Sağlık Bakanı

Kosmosbek Cholponbaev
Kırgızistan Sağlık Bakanı

Dr. Kalumbi Shangula
Namibya Sağlık Bakanı

Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı

Keynote Konuşmacıları

Dr. Şuayip BİRİNCİ

Harold “Hal” WOLF III

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Dr. Reşat BAHAT

Dr. Aziz Ahmet SÜREL

Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı

OHSAD Başkanı

Başkan & CEO,
HIMSS, USA

Ankara Bilkent Şehir
Hastanesi Yöneticisi

Medipol Üniversitesi Rektörü

TÜSEB Başkanı

... yurtiçinden ve yurtdışından önemli
konuşmacılar, paneller, odak grup toplantıları,
eğitimler ve firma sunumları.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
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Tüm konuşmacılar ve
program detayı için

HIMSS’20
Eurasia bu yıl
4.000 ziyaretçi
ağırlamaya
hazırlanıyor

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
Sektörünün Tüm Bileşenleri
HIMSS’20 Eurasia’da buluşuyor
Ziyaretçi Profili
•
•
•
•
•
•

Kamu Hastaneleri Yönetilcileri
Özel Hastane Yöneticileri
Şehir Hastaneleri Yöneticileri
Üniversite Hastaneleri Yöneticileri
Sağlık Sektörü CIO
Klinik ve İş Zekası Uzmanları

•
•
•
•
•
•

Sağlık İş Çözümleri Uzmanları
İnovasyon Uzmanları
Yatırımcılar
BT Uzmanları
Doktorlar
Hemşirelik Yöneticileri ve
Direktörleri

•
•
•
•
•

SGK ve Sağlık Planlama Uzmanları
Proje Yöneticileri
Üst Düzey Sağlık Yöneticileri
Sağlık Bilişimi Profesyonelleri
Bölge ülkelerin Sağlık Bakan ve
yöneticileri

Katılımcı Profili
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBYS Firmaları
Sistem Entegretörleri
PACS Şirketleri
Telekomünikasyon Şirketleri
EMRAM Altyapısı ile Dijital Hastane
Sistemleri
Hardware Sistemleri
Dijital İlaç Otomasyon Sistemleri
Klinik Karar Destek Sistemleri
Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
Şirketleri

Kongre Ulaşım

• İlaç, Ar-Ge, Biyomedikal Teknoloji
Firmaları
• Hastane Sarf Ürünleri
• Hastane Ekipman ve Donanımları
• Yapay zeka
• Blockchain
• Biyoteknoloji
• Artırılmış/Sanal Gerçeklik
• Tek Kullanımlık Tüketim Ürünleri
• Malzemeler ve Bileşenler
• Tıbbi tesisler

WhatsApp

Twitter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tıbbi hizmetler
Görüntüleme ve Teşhis
Laboratuvar Teknolojileri (Yıkıcı)
Sesli arama
Robotik
Chatbots
Kişiselleştirilmiş Mobil Uygulamalar
Koruyucu ve teşhis sonrası tedaviler
Sağlık Altyapısı ve Varlıkları
Üretim Tedarik Zinciri

Linkedin

İletişim

HIMSS’19 Eurasia
Etkinliğinin Anket Sonuçları
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Geçmiş Yıllardaki Sponsorlarımız

TM

6
Önemli markaları buluşturan
HIMSS’20 Eurasia’da sizde yerinizi ayırtın.

Kazandıran Sponsorluklar
Üst Düzey Sponsorluk Olanakları
Sponsorluk programımız, firmanızın görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırarak mesleki ağınızı genişletme, markalaşma ve
pazarlama imkanları sunmaktadır.

OLANAKLAR

DIAMOND

PLATINUM

GOLD

SILVER

₺420,000

₺225,000

₺175,000

₺125,000

1 adet

6 adet

6 adet

8 adet

Basılı ve elektronik materyallerde logo bulundurma hakkı

✓

✓

✓

✓

Resmi etkinlik sayfasında logo bulundurma hakkı

✓

✓

✓

✓

Konferans web sitesinde banner

✓

✓

Promosyon ve çekiliş yapma hakkı

✓

✓

✓

✓

iki sayfa

tam sayfa

tam sayfa

yarım sayfa

Konferans çantası içine insert

✓

✓

Açılış konuşması

✓

Panel oturum konuşması (15 dk. konuyla ilgili çözüm sunumu)

✓

Etkinlik broşüründe reklam

Odak Grup Toplantısı
Fuar standı
Konferans salonu ve fuayede bayrak asma hakkı

✓

✓
27 m2

✓
18 m2

9 m2

9 m2

6 bayrak

Özel misafir odası

✓

Plaket

✓

✓

✓

✓

12 kayıt

6 kayıt

5 kayıt

4 kayıt

Ücretsiz kayıt hakkı (konaklama hariç)

Diğer Sponsorluk Olanakları
Cyber Security HUB Sponsorluğu

140.000 ₺

Yaka Kartı İpi Sponsorluğu

115.000 ₺

Gala Gecesi Sponsorluğu

115.000 ₺

Açılış Töreni ve Açılış Kokteyli Sponsorluğu

115.000 ₺

Odak Grup Toplantı Sponsorluğu

90.000 ₺

Konferans Çanta Sponsorluğu

115.000 ₺

Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu (Kongre Binası ve Otel)

75.000 ₺

Dijital Ekran Program ve Etkinlik Panoları Sponsorluğu

75.000 ₺

Mobil Uygulama Sponsorluğu

60.000 ₺

Business Lounge Sponsorluğu

50.000 ₺

Destek Sponsorlukları

50.000 ₺

Dijital Hospital Alanına Ürün Konumlandırma Sponsorluğu

45.000 ₺

Sertifika Koruyucu Dosya Sponsorluğu

30.000 ₺

Promosyon Bloknot Sponsorluğu

30.000 ₺

Promosyon Kalem Sponsorluğu

30.000 ₺

Insert Dağıtımı Sponsorluğu

25.000 ₺

İkram Bardakları Sponsorluğu

25.000 ₺

Katılımcı Firmalara Stant Tahsisi (m2 birim fiyatı)

Standlı - 3.000 ₺
Standsız - 2.600 ₺
%18 KDV dahil edilecektir.

#HIMSSEurasia

www.himsseurasia.com

CYBER SECURITY HUB SPONSORLUĞU

GALA GECESİ SPONSORLUĞU

• Salonlardaki sponsor panolarında Cyber Security HUB Sponsorunun
logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Cyber Security HUB sponsoruna work-shop düzenleyebilmesi için
yaklaşık 150 - 200 m2’lik alan oluşturulacaktır.
• Firma için 5 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

• Salonlardaki sponsor panolarında Gala Gecesi Sponsorunun logosu
yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Gala gecesinde sponsor firmaya 5 dakikalık konuşma hakkı
verilecektir.
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

AÇILIŞ TÖRENİ VE AÇILIŞ KOKTEYL
SPONSORLUĞU

ODAK GRUP TOPLANTI SPONSORLUĞU

• Salonlardaki sponsor panolarında Açılış Töreni veya Açılış Kokteyli
Sponsorunun logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Fuaye alanında açılış kokteylinde 5 dakikalık konuşma hakkı
tanınacaktır.
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

(Gold Sponsorluklar hariç 4 adet bulunmaktadır.)
• Salonlardaki sponsor panolarında Odak Grup Toplantı Sponsorunun
logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Eğitim toplantılarına paralel olarak 45 dakikalık odak grup toplantısı
düzenleyebilecektir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

26 - 28 Ekim 2020
İSTANBUL, TÜRKİYE

Sponsorluk Olanakları
DİJİTAL EKRAN PROGRAM VE
ETKİNLİK PANOLARI SPONSORLUĞU
• Sponsor firma otel ve kongre merkezinde belirli yerlerde en
az 6 adet olmak üzere dijital ekran program ve etkinlik panosu
yerleştirecektir.
• Sponsor firma bu ekranlarda toplam sürenin % 20’sini
geçmeyecek şekilde kendi firma reklamını yapabilir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabileceklerdir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmanın logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

BUSINESS LOUNGE SPONSORLUĞU
YAKA KARTI İPİ SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun logosu katılımcıların tüm yaka
iplerinde olacaktır.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa
tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun logosu kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir

KONFERANS ÇANTA SPONSORLUĞU

• Kongre merkezinde internet bağlantılı 4 bilgisayar 1 yazıcı ve 1
fotokopi cihazından oluşacak bir alan firmaya tahsis edilecek
olup, bu alanın düzenlemesi ajans tarafından yapılacaktır.
• Business Lounge Sponsorunun logosu kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmanın bu alanda afiş, flama, kiosk ve benzeri yöntemlerle firma
tanıtımına izin verilecektir.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre esnasında oluşturulacak Business Lounge kısmında PC
ekranında sponsor firmanın logosu masa üstü görüntüsü olarak
kalacaktır.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

• Basılı malzeme sponsorlarının logoları kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Ayrıca tüm basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor
oldukları malzemenin üzerinde yer alacaktır.
• Kongre bilgi katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

YÖNLENDİRME LEVHALARI
SPONSORLUĞU
(KONGRE BİNASI VE OTEL)
• Sponsor firmanın logoları otel binası içerisindeki yönlendirme ve
işaret panolarında belirli aralıklarda zemininde kullanılacaktır.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabileceklerdir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmanın logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi
sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

#HIMSSEurasia

DESTEK SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.

www.himsseurasia.com

• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Destek sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak
ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2’lik stand tahsis edilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

DİJİTAL HOSPITAL ALANINA ÜRÜN
KONUMLANDIRMA SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Dijital Hospital alanına sektörüyle ilgili ürünleri
konumlandırabilecektir.
• Firma için 3 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Dijital Hospital Alanına ürün konumlandırma sponsorunun
logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi sitelerine
bağlantı verilecektir.
• Branşlar tek firmaya verilecektir. Birden fazla branşta olması
gereken teknolojiler (HBYS gibi) alanları “Diamond veya Platinum”
sponsorluklarından herhangi birini alan firmaya tahsis edilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

SERTİFİKA KORUYUCU DOSYA
SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongrede dağıtılacak olan sertifikalar için hazırlanacak olan

•
•
•
•

özel dosyalarda firmaya ait logo veya bant reklam çalışması
yapılabilinecektir.
Kongrenin internet sitesinde firma logosu yer alacak ve firmanın
kendi sitesine bağlantı verilecektir.
Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

WEB YAYIN SPONSORLUĞU
• Web Yayın Sponsorunun logosu kongrenin internet sitesinde ana
sayfada reklam banneri şeklinde yıl süresince yayınlanacaktır.
Ayrıca firmanın kendi sitesine bağlantı verilecektir.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

MOBİL UYGULAMA SPONSORLUĞU
•
•
•
•
•

Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
Kongrenin mobil uygulamasında firmanın logosu yer alacaktır.
Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Mobil Uygulama Sponsorunun logosu kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

26 - 28 Ekim 2020
İSTANBUL, TÜRKİYE

Sponsorluk Olanakları
KALEM SPONSORLUĞU
• Basılı malzeme sponsorlarının logoları kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Ayrıca tüm basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor
oldukları malzemenin üzerinde yer alacaktır.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

BLOKNOT SPONSORLUĞU
• Basılı malzeme sponsorlarının logoları kongrenin web sitesinde
yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Ayrıca tüm basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor
oldukları malzemenin üzerinde yer alacaktır.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

INSERT DAĞITIMI SPONSORLUĞU
• Sponsorun kendi hazırladığı katalog, insert vs. organizasyon
görevlileri tarafından davetlilerin otele girişinden önce dağıtılacak
olan tüm çantalara birer tane konularak dağıtılır.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Sponsor firma logosu kurultayın web sitesinde yayınlanacak ve
firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.

#HIMSSEurasia

• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

İKRAM BARDAKLARI SPONSORLUĞU
(Su, çay ve meşrubat için en az 10.000 bardak)
• İkram Bardakları Sponsorunun logosu bardakların üzerinde basılı
olacaktır.
• Kongrenin internet sitesinde firma logosu yer alacak ve firmanın
kendi sitesine bağlantı verilecektir.
• Firma için 2 adet yaka kartı tahsis edilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

KATILIMCI FİRMALARA STAND
TAHSİSİ
• Stand alanında metrekare birim fiyatı 3.000 TL + KDV olup,
minimum 6 m2’dir.
• Firmalara her 6 m2 için 2 kişilik kayıt hakkı verilir. İlave her
katılımcılar normal katılımcı kayıt tarifesine göre kayıt yaptırabilir.
• Katılımcıların logoları kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve
firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Kongre bilgi kataloğunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer
verilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

www.himsseurasia.com

STANT KURULUMU
Teknik ve Kurulum Bilgileri
• Minimum stand alanı 6 (2 m x 3 m) m2’dir.
• Standların kurulumuna 24 Ekim 2020 saat 09:00’dan itibaren
başlayacak ve saat 24:00’a kadar kurulumlar tamamlanacaktır. 28
Ekim 2020 saat 18:00’dan sonra sökülmeye başlanabilecektir. Tüm
standlar belirtilen saatte hazırlıklarını tamamlamak zorundadır.
• Stand alanlarında her standa 6 m2’lik stand için bir adet masa,
iki sandalye ve elektrik için 3’lü priz sağlanacaktır. Paket stand
yüksekliği 2,5 m’dir. Diğer detaylar stand planı ile birlikte firmalara
gönderilecektir.
• Stand alanında istenilen ekstra ekipman (Tv, bilgisayar, plazma ekran,
video, halı dolap vs.) firmanın kendisi tarafından getirilmelidir.
• Sponsorluk anlaşması yapılan firmaların, bayrak ve/veya flama vb.
malzemelerin yapımı ve tarafımıza ulaştırılması firmaların kendi
sorumluluğundadır. Lütfen gönderilen tüm malzemelerin üzerine,
toplam gönderilen koli adetini, firma ve kongrenin isminin yazılmasını
sağlayınız. Kongre merkezine ulaşan tüm malzemeler, EKSPOTURK
tarafından, firmanıza tahsis edilen depo içerisindeki alanlara
yerleştirilecektir.
• Hazırlanmış planda verilmiş olan mekan ve ölçüler dışına
çıkılmamasını rica ederiz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde
stand alanın sökülerek tekrar monte edilmesi durumu ortaya
çıkacaktır.
• Stand kurulum ve söküm sürecinde çalışacak personellerin SGK
girişinin olması zorunludur.

Uyulması Gereken Kurallar ve Genel Bilgiler

• Stand alanında tanıtım için görüntülü ekipman kullanılabilir. Ancak
seslerin diğer standları ve genel stand alanındaki akışı ve düzeni
etkilemeyecek düzeyde olması gerekmektedir.
• Stand alanına ve kongre merkezine otel dışından yiyecek ve içecek
getirilmesi yasaktır, içecek makinaları ve yiyecekler için otel buşon
ücreti talep edebilmektedir. Bu tür istekleriniz için lütfen EKSPOTURK
ile temasa geçiniz.
• Kongre merkezi içerisinde bulunan güvenlik sadece Kongre
merkezinin güvenliğinden sorumludur. Stand alanınız ve
malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan zarar, kayıp,
çalınma olaylarında EKSPOTURK ve kongre merkezi sorumluluk kabul
etmez.
• Kongre merkezinin genel mekanları, duvarlarına EKSPOTURK ile
görüşmeden herhangi bir şey asılması, yapıştırılması veya çakılması
yasaktır. Kongre merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi
zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan firma tarafından otele ödenir.
• Firma, stand alanında görevlendireceği yetkililerinin ismini
EKSPOTURK’e 19 Ekim 2020 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir.
• Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat öncesinde stand
alanlarına girebilirler. Tüm stand görevlileri ve firma temsilcilerinin,
yaka kartlarını takmaları zorunludur. Hiçbir firma temsilcisi veya stand
görevlisi, yaka kartını takmadan stand alanlarına giremeyecektir. Stand
alanları açılış saatlerinden önce, kongre katılımcıları stand alanlarına
alınmayacaktır.
• Kongre çantalarının içerisine konulacak olan insertlerin en geç 19
Ekim 2020 tarihine kadar EKSPOTURK tarafından belirtilecek olan
adrese gönderimi yapılmalıdır. Bu tarihte tarafımıza ulaştırılmayan
malzemeler, çanta içerisinde yer alamayacaktır.

• Stand alanı veya ticari panolar dışında firma veya ürünün tanıtımının
herhangi bir şekilde yapılması yasaktır.
• Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım görevlisi
bulunması zorunludur.

26 - 28 Ekim 2020
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