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MedEx este cel mai mare eveniment din Transilvania pe tema
sănătății și al stilului de viață, în premieră la Cluj. În spatele ideii de
MedEx suntem noi, o echipă de medici, consilieri, oameni de
comunicare și organizatori de evenimente. Suntem o familie și la
propriu și la figurat, iar împreună căutăm să ajutăm cât mai mulți
oameni să trăiască în armonie și să-și creeze un stil de viață sănătos
și echilibrat.

 CINE SUNTEM?

Scopul pe care-l urmărim cu proiectul MedEx este să aducem
împreuna două publicuri interdependente unul față de celalalt. Pe
deoparte este vorba de furnizorii de servicii medicale, iar la celălalt
capăt se situează persoanele care au nevoie de serviciile acestora.

SCOPUL MEDEX

Ne adresăm oamenilor foarte activi și ocupați pentru care stresul și
munca în exces au devenit, din păcate, o rutină zilnică. Lor vrem să
le oferim informații, idei și experiențe care îi vor ajuta să își
construiască ARMONIE și ECHILIBRU: în carieră, familie și viață, în
general. Evenimentul este dedicat persoanelor care au nevoie de
servicii medicale.

PENTRU CINE?

În lumea pe care noi o construim cu proiectele noastre oamenii
trăiesc mai mult, mai bine și mai împliniți. Pentru noi, echipa din
spatele proiectului MedEx, ceea ce contează cu adevărat e
ARMONIA.
Credem că un stil de viață sănătos e doar la intersecția dintre
mintea, corpul și emoțiile omului.

MISIUNEA MEDEX 



MedEx vă faciltează întâlnirea cu peste 30.000 potențiali

beneficiarii ai serviciilor de sănătate. În cadrul evenimetului MedEx

se vor expune standuri unde furnizorii să își prezinte oferta și 

 serviciile: medicale, de nutriție, lifestyle, beauty, sport.

CE FACEM?

OFERTA MEDEX

Tematica MedEx:

Conferințe

Stil de viață

Stres

Burnout

Echilibru dintre lifestyle și carieră

STANDARD
2000 EURO
Expunere Stand 

Expunere logo pe site
oficial
Menționare în social
media la lista parteneri

4mp (2M x 2M)

GOLD 
4000 EURO
Expunere Stand 

Expunere logo pe site
oficial
Menționare în social
media la lista parteneri
Menționare în cadrul
evenimentului
Expunere plasmă în
timpul prezentărilor

8mp ( 2X Standard)

PLATINUM
5000 EURO
Expunere Stand 

Expunere logo pe site
oficial
Menționare în social
media la lista parteneri
Menționare în cadrul
evenimentului
Expunere plasmă în
timpul prezentărilor
Prezentare
(firma/serviciu/produs)
în sala de conferințe

12mp ( 3X Standard)

Oferim consultanță pentru realizarea standurilor expoziționale 
Design gratuit pentru materialele promoționale

www.med-ex.ro



Proiectele mari au nevoie de parteneriate mari. 
Devino partenerul nostru în pachetul Platinum, Gold sau Silver și
ajută-ne să punem MedEx pe harta celor mai puternice conferințe
pe teme de sănătate din Europa. 
Împreună putem să le oferim cunoaștere și sprijin celor peste
20.000 de participanți care vor asista la prezentările noastre.

Pentru că Medex înseamnă mai mult decât un eveniment, mereu
căutăm oportunități de win-win. Sarcina echipei noastre este de a
oferi cele mai bune soluții pentru parteneri, astfel încât aceștia să-și
prezinte serviciile într-un mod optim. Căutăm mereu modalități noi
de a crea, conecta și comunica serviciile medicale cu scop evolutiv.
Dacă te consideri inovativ și dedicat excelenței, ne face mare
plăcere să te întâlnim și să colaborăm împreună.
Construim parteneriate puternice, oferind colaboratorilor suportul
pe fiecare latură posibilă. Scopul nostru e de a crea o relație de
viitor și sustenabilă. La baza MedEx se identifică subiecte precum
medicina și stilul de viață sănătos, fiind laturi comune cu ale
partenerilor noștri. Astfel, problemele colaboratorilor, sunt și
problemele noastre. Creșterea afacerii și dezvoltarea pe piață a
acestora sunt prioritățile noastre. Suntem ochii și urechile
partenerilor, iar dorința noastră este de a-i ajuta în înțelegerea
pieței, oferindu-le publicul de care au nevoie și care sunt dornici sa
îi asculte. 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PARTENER MEDEX?

DEVINO PARTENER MEDEX



De ce MedEx?

Descoperă beneficiile

Cum ar fi să te caute clientul pe tine?

Cum ar fi să scapi de stresul, efortul și costurile prin încercarea de a
ajunge la client prin metodele de promovare clasice, precum radio,
tv, pliante, google/facebook ads sau campanii inutile? 

Cum ar fi să fii cu adevărat observat de potențialii clienți?

Cum ar fi costuri reduse, și profit crescut?

Devino partenerul nostru !



De ce MedEx?
Sondajele noastre de opinie au identificat anumite nevoi și
probleme întâlnite de către furnizorii de servicii medicale.
Un parteneriat cu MedEx poate ajuta compania ta în
următoarele situații:

Atragerea de Clienți noi
Ce poate fi mai plăcut decât să te caute clienții pe tine? Fiind un
eveniment la care vor participa persoanele care au nevoie de servicii
medicale, este ocazia perfectă pentru compania ta, în misiunea de a-
și mări numărul de clienți.

Vrei să fii văzut
Prin expunerea vizuală si în mod direct față de clienți, la MedEx ai
oportunitatea de a-ți contura imaginea business-ului și de a crea o
asociere față de potențialii clienți prezenți

Promovare direct la țintă
Cum ar fi să scapi de stresul, efortul și costurile prin încercarea de a
ajunge la client prin metodele de promovare clasice, precum radio, tv,
pliante, google/facebook ads sau campanii inutile? Există posibilitatea
de a iți promova serviciile într-un mod direct către publicul țintă vizat,
dornic să te asculte. MedEx oferă accesibilitate când vine vorba de
promovarea serviciilor medicale

Dezvoltarea afacerii pe plan larg
îți oferim oportunitatea de a-ți dezvolta afacerea la un alt nivel,
generând vânzări directe și eficiente, dar și ocazia de a crea o strânsă
legătură între diferiți parteneri cu scopuri comune. 



Beneficii
parteneri

Promovare
face-to-face

Oferim unica posibilitate de
a-ți promova serviciile în mod

direct față de publicul tău
țință.

Expunere
vizuală

În oferta MedEx ai
posibilitatea de a te expune

vizual în fața publicului
printr-un stand personalizat.

Brand
Awarness

Ai ocazia să îți mărești
imaginea vizuală a companiei

tale și să crești valoarea
brand-ului tău.

Câștigă
credibilitate

Deoarece să fii partener
MedEx crește și șansa de a fi

veridic pe piață. 

Expunere
Media

Există și posibilitatea de a te
remarca prin expunerea față
de Mass-Media și de a atrage

atenția într-un mod optim
pentru tine.

Publicul de
care ai nevoie

Pentru ca la MedEx vor fi
prezente doar persoanele
care sunt dornice să audă

oferta ta.

Pe lângă faptul că la MedEx vor fi prezenți un număr de
aproximativ 30.000 de potențiali clienți ai companiei tale,
mai sunt și alte beneficii de impact:



COLABORATORI
MedEx colaborează cu:

DEVINO ȘI TU PARTE DIN ECHIPA MEDEX!

www.med-ex.ro

+40 720 047 888contact@med-ex.ro
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