Aktuellt

ETT UNIKT LÄGE
Schweiz är det land i världen som högsta täthet av företag som arbetar för medicinalindustrin.
Detta innebär ca 1 400 företag som genererar drygt 48 000 arbetstillfällen. Drygt 60 % av dessa företag är
verksamma inom produktionssidan. Alla dessa tillverkare finns inom en radie på 150 kilometer i ett
av Schweiz – och Europas – historiska centrum för mikroteknologi. Detta är den naturliga hemmaplanen för
mediSIAMS, en fackmässa som sammanför expertisen inom mikroteknologi och medicinalindustri.

mediSIAMS styrka är dess bestämda fokus på produktion för medicinalindustrin. Francis Koller, president
för Siams, säger : ”Inför årets mässa har vi bestämt
oss för att koncentrera oss ännu mer ingående på
mikroteknologi för den medicinska sektorn”. Ett resultat av detta är att färdigbearbetade produkter, som
är avsedda för den medicinska sektorn, tas bort från
rullorna… och därmed från utställningshallarna.

för mikroteknologi inom den medicinska sektorn. I
en tid då företagens chefer är extremt upptagna, och
när ett besök på en mässa måste vara så effektivt som
möjligt, är en specialmässa, fokuserad och av hanterbar storlek, en viktig sak att kunna erbjuda. För de
som arbetar inom produktionen för den medicinska
sektorn och letar efter produktionsutrustning, teknik
eller underleverantörer inom detta område garanterar
ett besök på mediSIAMS det bästa utbytet av investerad tid.

En logisk koncentration… och ett svar på en trend
Med den positiva erfarenheten av att organisera
Siams, och därmed full förståelse för mikroteknologins värld, hade organisatörerna av mediSIAMS en
stor erfarenhetsgrund att falla tillbaka på. Efter två år,
där mässan inte hade en klar fokusering, togs beslutet
att självmant minska antalet utställare och koncentrera sig på ett specifikt fack. mediSIAMS är mässan

01 / 11

I marknadens hjärta
Medisiams är perfekt placerat i centrum för denna
mycket viktiga marknad. På gränsen mellan den
fransk- och tyskspråkiga delen av landet sammanför den alla Schweiziska spelare på marknaden för
den medicinska mikroteknologiindustrin. Med 40 %
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Källa : Swiss Medical Technology Industry Report (2010)

deltagande från den tyskspråkiga sidan garanterar
placeringen att alla Schweiziska företag inom detta
område är representerade. Herr Schmid, mässdirektör för Siams och mediSIAMS säger : ”På mediSIAMS
existerar inte någon barriär mellan de två språkregionerna. Fackmän från både tysk- och franskspråkiga Schweiz vet att resan till Moutier är en lönsam
sådan, som kommer att förse dem med kvalitativ
erfarenhet”. När vi frågade honom om den geografiska placeringen av mässan svarade han : ”Vi är ett
samlat evenemang placerat i hjärtat av regionen för
mikroteknologi. I Schweiz finns det tre medicinska
områden, Bern-Bienne-Moutier-regionen, Genéveregionen och Zürich-regionen. Så i denna bemärkelse
kan vi inte vara bättre placerade”.

Behålla fokus
På mediSIAMS kommer det inte att finnas några plasmapåsar eller injektionssprutor. Målgruppen av besökare är helt klart inte slutanvändare av produkterna.
Herr Schmid tillägger : ”För de tidigare mässorna var
vår fokus ganska svävande och detta kände även
våra besökare av. En läkare eller tandläkare som
besökte oss var säkert inte intresserad av 90 % av
det som visades… vilket med ens gav mässan för
liten dragningskraft för dem… och för de som
arbetar inom mikroteknologi var andelen med
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MEDISIAMS I KORTHET
4 dagar att upptäcka (eller återupptäcka) expertis på
medicinsk mikroteknologi
Datum :

3 -6 maj 2011

Öppettider :

Varje dag från 09:00 till 17:30

Plats :

Moutier, Forum de l’Arc

Antal utställare : Cirka 180
Fokus :

Mikroteknologi och produktion
inom den medicinska sektorn

Anledningar att besöka denna mässa, som är idealiskt
placerad i mikroteknologins och den medicinska regionens centrum :
• Att möta företag som arbetar inom detta område
• Att hitta bearbetnings- eller monteringslösningar
• Att upptäcka verksamheter som erbjuder något speciellt
• Att se experter i aktion
• Att etablera kontakter
• Att göra affärer
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Material

Produktionsmetoder

Detaljer och enheter

färdigbearbetade produkter inte intressant och slösade bara bort deras tid. 2011 års mediSIAMS fokuserar på effektivitet”.
Målsättningar ?
Detta nya mediSIAMS bär stämpeln koncentration och
effektivitet. Vid förfrågan om det förväntade antalet
besökare svarade herr Schmid : ”Vi tillhandahåller en
plattform för utbyte och kommunikation inom den
medicinska mikroteknologisektorn, vi har det bästa
läget för detta och vår målsättning är att välkomna 5
000 professionella besökare från vår väl definierade
målgrupp”. Men vårt huvudsyfte är något helt annat ;
det är att aktivt stödja och stärka positionen för dem
som arbetar inom produktionen för den medicinska
industrin. Det finns ett stort antal områden i Europa,
där man arbetar inom denna sektor, och eftersom
Schweiz innehar en av de bästa positionerna bland
dessa hade man inte ett så exakt verktyg som mediSIAMS.
Herr Schmid summerar : ”För två år sedan var tre
fjärdedelar av utställarna nöjda med kvaliteten på
besökarna och kontakter etablerades. Vi kommer att
göra bättre ifrån oss i år och vi kommer att vidta alla
åtgärder för att nå målet”.

Applikation

Belåtenhet

denna gång. Hör av dig till oss om du är intresserad
av att resa till Schweiz i början av maj och besöka
mässan tillsammans med oss från Ehn & Land och
kollegor i branschen. Du får tillfälle att se de senaste
produktionslösningarna inom mikroteknik och medicinalteknologi, bland annat från de flesta av Ehn &
Lands leverantörer, kombinerat med ett par trevliga
dagar i ett gemytligt Schweiz.
Hör gärna av dig till Ehn & Land för mer information.
Kontaktperson : Gunnel Beckman, tel. 08 635 34 75,
mail : gunnel.beckman@ehnland.se

mediSIAMS
Case postale 452
CH-2735 Bévilard
Tél. 032 492 70 10
Fax 032 492 70 11
www.medisiams.ch

Vill du besöka mediSIAMS ?
Ehn & Land har under många år arrangerat kundresor
till specialmässorna Siams och mediSIAMS. Så också
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