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ÖZET:

•

Plasti-med, Expomed
2018’e katıldı.

•

Plasti-med, Dünya
Kadınlar gününü kutladı.

•

Plasti-med, prostat
kanseri ameliyatını
canlı yayında izledi.

•

Plasti-med taşınacak.

•

Plasti-med, Medic West
Africa 2018’e katılacak.

•

Plasti-med, Arab Health
2018’e katıldı.

•

Plasti-med, Alibaba.com’a üye oldu.

•

Plasti-med’in futbol
takımı var.

Avrasya ve Türkiye'nin medikal
alanda en önemli buluşma
platformu olan ve REED TÜYAP
tarafından gerçekleştirilen
Expomed fuarı, 40 ülkeden
gelen 850 firma ve şirket
temsilcilerini ağırladı. 90
ülkeden gelen 6.104 sektör
profesyoneli tarafından ziyaret
edilen fuar, katılımcılardan
tam not aldı. Fuar, 22 Mart
2018’den 25 Mart 2018'e
kadar gerçekleştirildi ve
35.832 sektör profesyonelini
ağırlayarak ziyaretçi rekorunu
kırdı.

Expomed'e bu yıl iki stand ile
katılan Plasti-med ekibimiz,
çok başarılı ve etkin bir fuar
olduğu gerçeğini dile getirdi.
Mevcut bayilerimiz ile ilişkilerimizi güçlendirirken, aynı zamanda yeni distribütörlerle de
tanışma fırsatımız oldu. Tüm
Plasti-med çalışanları, müşterilerle en iyi şekilde ilgilendiler
ve görüş paylaştılar.
Dünyanın ve Türkiye'nin önde
gelen şehirlerinden biri olan
İstanbul'a gelen sektörün tüm
profesyonellerini bir araya

getiren bu fuar, 28-30 Mart
2019 tarihleri arasında
İstanbul'da Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi'nde sektörün
tüm çalışanlarını yeniden bir
araya getirecek.

Plasti-med Haber
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Herkes, Kadınlar Günü'nün
hikâyesini bilir... Tarihe
geçen sıradan kadınların
hikâyesidir. Bu hikâyenin,
işçi mücadelelerinde ve
kadın/erkek arasında eşitlik
talep eden kadınlar tarafından yüzyıllarca gerçekleştirilen sayısız gösteride kökleri
vardır. 8 Mart geleneği, sadece 1917'den itibaren, yani
Saint Petersburg işçilerinin
grevinden sonra başlamıştır.
1945'ten sonra da Dünya
Kadınlar Günü, dünya çapında bir gelenek haline geldi
ve her yıl kutlanmaktadır.

Plasti-med de bu önemli
günü fabrikasında kutladı.
Her seviyeden çalışanlar bir
araya gelmişti (yöneticiler,
sorumlular, işçiler, vs.). Plasti-med'de hüküm süren
güçlü ilişkileri ve aile ruhunu
yansıtan bir gün oldu. Hatta
Plasti-med’de İhracat Bölge
Sorumlusu olan Alaa M.S.
Keshta, aynı gün içerisinde
birkaç farklı yemek pişirerek
kadınları onurlandırdı.
« Olağanüstü olan tüm
kadınların Dünya Kadınlar
Günü kutlu olsun! Parlayın…
sadece bugün değil, her

gün! Ne kadar zor olursa
olsun, hep bir araya gelmemiz gerekir. » dedi.

« Olağanüstü olan
tüm kadınların
Dünya Kadınlar

Her zaman kadınların
ekonomik olarak bağımsız
olmalarına yardımcı olan
Plasti-med tarafından beklenen ve gerçekleştirilen güzel
bir faaliyetti.

Günü kutlu olsun!
Parlayın… sadece
bugün değil, her
gün! Ne kadar zor
olursa olsun, hep
bir araya
gelmemiz
gerekir. »

ÜROLOJİDEN YENİ GELİŞMELER
Tıp literatüründe Tuğcu
B ak ır kö y a d ı v er i le n
operasyon tekniği, Bakırköy
Sadi Konuk Hastanesinin
ameliyathanesinde Profesör
Volkan Tuğcu tarafından
gerçekleştirildi. Tanınmış
ülkelerden gelen cerrahlar
ve Plasti-med’de Ürün
Sorumlusu olan Melih
Ermurat, İstanbul’da
buluştular. Kaldıkları otelin
konferans salonunda ilk
defa özel bir teknikle

uygulanan prostat kanseri
cerrahisi yöntemini canlı
izleme şansına sahip
oldular. Türkiye'nin sağlık
alanında yeni bir çağa adım
attığını belirten yabancı
cerrahlar, tıp alanında
yüksek düzeyde bir
teknolojinin kullanıldığını da
söylediler. Tuğcu Bakırköy
tekniği, önemli bir tekniktir.
Sayın Volkan Tuğcu, bu
konuda ve tüm dünyada
öncüdür.

YENİ BİNAMIZ
Ça l ı ş m a k o ş u l l a r ı m ı z ı
iyileştirmek ve size söz verdiğimiz kalite düzeyini korumak için şirketimizin
yakında taşınacağını size
bil dirmekten mutluluk
duyarız. Yaklaşık 2-3 ay
içinde yeni iletişim bilgilerimizi sizinle paylaşmayı
umuyoruz. Binamız yapım

aşamasındadır ancak günü
geldiğinde sizi yeni ofislerimize davet etmekten ve
güzel bir şekilde ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız.
Takipte kalın!
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MEDIC WEST AFRICA 2018
Bölgedeki en iyi sağlık platformu olan Medic West Afrika fuarı, 10 Ekim 2018'den
12 Ekim 2018'e kadar Lagos/Nijerya'daki Eko Hotel'de gerçekleşecek. Sağlık
endüstrisinden 4.500'den
fazla profesyonelin ilgisini
çekecek ve 300'den fazla
önde gelen uluslararası ve
bölgesel sağlık sağlayıcılarını
ve üreticilerini ağırlayacak.
Sağlık sektörünün önde
gelen üreticilerinin ve distribütörlerinin, Batı Afrika'daki sağlık sektörü profesyonellerinden oluşan hedef
kitlelerine ulaşmaları için bir

fırsat olacaktır. Bölgenin önde
gelen sağlık ve ticaret profesyonellerini aynı çatı altında bir
araya getirerek en başarılı yıllardan biri olması bekleniyor.
Plasti-med olarak bu fuara
katılmayı ve yüksek kalitedeki
ürünlerimizi profesyonnellere
sunmayı planlıyoruz. Bölgenin
birçok distribütörüne ulaşma
hedefimiz var.

ARAB HEALTH 2018
FOOTBALL TAKIMI
Plasti-med, sadece çalışma
yeri değil, güçlü ilişkilerin ve
arkadaşlıkların olduğu bir
yerdir. Bu bağları güçlendirmek için çeşitli faaliyetler
var. Onlardan biri de futbol.
Plasti-med'de birlikteyiz.
Plasti-med'in dışında da
birlikteyiz. Biz hep birlikteyiz.
Plasti-med bizi bir araya
getiriyor.

ALIBABA.COM

Arap Health fuarı 29 Ocak-2
Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşti. MENA bölgesinde sağlık
ve ticaret profesyonellerinin en
büyük buluşmasıdır. Bu etkinlik,
4.000'den fazla şirketi ve
150'den fazla ülkeden gelen
103.000 katılımcıyı ağırladı.

Plasti-med için, mevcut distribütörleri karşılamanın yanı sıra yeni
distribütörlerle tanışma fırsatı da
oldu.
Bir sonraki Arap Health fuarı, 2831 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Plasti-med, Şubat 2018’den
beri önde gelen B2B pazar
yeri olan Alibaba.com'a
kayıtlıdır.
Bu sayede, daha fazla
ülkeye ulaşıp, satışlarımızı
arttırabiliriz ve ağımızı geliştirebiliriz.

Plasti-med kurulduğu günden
beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler MDD
9 3 / 4 2 / E E C
(2007/47/EC) ve
GMP kurallarına
uygun olarak üretilmektedir. Kalite
sistemi
ISO
9001:2008 ve ISO
13485:2012 sertifikasına ve Tüm
ürünler CE sertifikasına sahiptir.

www.plasti-med.com

Plasti-med
İstanbul Deri Organize Bölgesi Deri
Sanayi Cad. No:17 YA/11 Özel Parsel
Kat:3 - Tuzla/İstanbul
TÜRKİYE
Telefon: +90 (216) 591 0491
Faks: +90 (216) 591 0490
E-posta: info@plasti-med.com

TARİHÇE
Plasti-med 1995 yılında
kurulmuştur. Anestezi,
Drenaj, Üroloji, Jinekoloji
ve Genel kullanıma uygun
tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretmektedir.
Türkiye’nin önemli tek
kullanımlık
medikal
malzeme üreticilerinden
birisidir. Dünya genelinde
70’den fazla ülkeye ihracat
yapmaktadır.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Hedefimiz Yüksek kalitede,
rekabet edebilir fiyatlarla
ve müşteri memnuniyetini
hedef alan hizmet anlayışımızla, standartlara
uygun ürünler üretmektir.
ÜRÜNLERİMİZ
Plasti-med üretim yelpazesinde
bulunan
ürünlerde ciddi pazar payları elde etmiştir. Sektör
ihtiyaçlarına göre ürün
geliştirme ve kalite
yükseltme çabaları sonucu

ürünleri “Plasti-med” markası ile istenir duruma
gelmiştir. Üretimde kullanılan malzemelerin tamamı MDD gerekliliklerine
uygun ve sektörde tanınan
ve kabul gören tedarikçilerden sağlanmaktadır.
Üretim araç ve gereçleri
yine MDD, GMP ve PLASTİMED kuralları gereği en
yüksek kalitede dünyada
bilinen ve kabul görmüş
markalar
arasından

seçilmektedir.
STANDARTLARIMIZ
Plasti-med kurulduğu
günden beri ilgili standartları rehber edinerek üretim yapmaktadır. Ürünler
MDD
93/42/EEC
(2007/47/EC) ve GMP
kurallarına uygun olarak
üretilmektedir. Kalite sistemi ISO 9001:2008 ve ISO
13485:2012 sertifikasına
ve Tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir.

