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En helt osannolik marknad

En helt osannolik mässa

Den amerikanska marknaden för medicinsk utrustning, med en omsättning som 2009 når upp till 100
miljarder USD, representerar en enorm och attraktiv
marknad för underleverantörer, materialleverantörer,
komponenttillverkare och serviceföretag. USA är
hemlandet för många av världens ledande tillverkare
av medicinsk utrustning såsom Johnson & Johnson,
General Electric, Baxter, Tyco och Medtronic. Sju av
världens tio största tillverkare är amerikanska företag.

Liksom tidigare år ger Schweiz, som ju är högprecisionens vagga, den amerikanska medicinska
marknaden en möjlighet att upptäcka några av
Schweiz ledande företag inom Medtech. Ni är välkomna att besöka Swiss Medtechs paviljong i hall C
och träffa representater från dessa ledande
Schweiziska tillverkare 1:

1

6 decomagazine

Baumann-Springs

www.baumann-springs.com

CM Medical

www.cmsa.ch/medical

Maillefer Instruments

www.maillefer.com

Medelec-Minimeca

www.medelec-tubes.com

Polydec SA

www.polydec-inc.com

Rego-Fix Tool Corp.

www.rego-fix.com

Synova

www.synova.ch

Tornos SA

www.tornos.com

Unisensor SA

www.unisensor.ch

Weidmann Plastics Technology AG

www.weidmann-plastics.com

Willemin-Macodel SA

www.willemin-macodel.com

Listan är gällande vid tiden för publiceringen, flera företag kan tillkomma i Swiss Medtechs monter.
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Schweiziska företag är unikt kvalificerade till att dra
nytta av den medicinska tillverkningens extrema precisions- och kvalitetskrav och de högre vinstmarginaler som är en följd av de höga kraven. I den
Schweiziska Medtech-montern kan man se både
verktygsmaskintillverkare, som erbjuder sina lösningar till amerikanska underleverantörer och schweiziska underleverantörer som erbjuder produktionskapacitet till amerikanska medicinalföretag.
Mässan Medical Design & Manufacturing Show
West är den största händelsen i USA för tillverkare av
medicinsk utrustning. Det är nu fjärde gången som
SwissMedtech®-paviljongen med sin centrala placering utgör en enastående attraktion för de förväntade 50’000 professionella besökarna.

Önskar du mer information så tveka inte att
kontakta:
SWISS BUSINESS HUB USA
Frank Ustar Trade Commissioner
11766 Wilshire
Blvd. Suite 1400
Los Angeles CA 90025
Frank@SwissBusinessHub.org
Tel.: (1) 310 – 575 – 1145 ext. 215
SwissMedtech@SwissBusinessHub.org
Fax: (1) 310 – 575 – 1982
Bild på Swiss Medtechs monter på MD&M 2008.
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