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Pasākumi

Jūnija beigās seši Latvijas biomedicīnas nozares dalībnieki piedalījās izstādē "Arab Health 2021", kura norisinājās Apvienotajos
Arābu Emirātos (AAE) Dubaijā. Šī izstāde savā ziņā ievadīja vienu no šī gada lielākajiem globālajiem notikumiem EXPO 2020. Oficiāli
izstāde tiks atklāta 1. oktobrī un turpināsies līdz 31. martam, bet jau šobrīd notiek vairāki pasākumi, kuros uzņēmēji var prezentēt
sevi plašai auditorijai.
“Kopējie rezultāti aizvadītajai izstādei vērtējami kā ļoti labi, jo Latvijas uzņēmējiem izdevās uzrunāt plašu kontaktu loku un noslēgt
vairākus sadarbības līgumus. Viens no veiksmes faktoriem bija tas, ka šī bija hibrīdizstāde, kura digitālā formātā sākās jau mēnesi
pirms klātienes pasākuma. Tādā veidā bija iespēja ērti vienoties ar potenciāliem sadarbības partneriem par klātienes tikšanos.
Pandēmijas ietekmē klātienes Izstādes apmeklētāju skaits gan bija par aptuveni trešdaļu mazāks nekā ierasts, bet apmeklētāji bija
daudz motivētāki, un Latvijas uzņēmumiem izdevās uzrunāt no 50 līdz pat 270 potenciālos klientus, kas vērtējams kā labs
rezultāts,” stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības vadītāja Apvienotajos Arābu Emirātos Inga
Ulmane.
Izstādē "Arab Health 2021" no Latvijas piedalījās tādi uzņēmumi kā "DoctoWell", "Biosan", "Longenesis", "Ferterex", "Nordeplast"
un "PharmIdea". Biomedicīnas nozarei AAE un pārējās Tuvo Austrumu valstīs ir ļoti augsts attīstības potenciāls. Šajā reģionā
augstu tiek novērtēti Eiropā ražotie produkti, kas Latvijas uzņēmumiem sniedz zināmas konkurences priekšrocības.
Jaunuzņēmumu “DoctoWell”, kurš izstrādā dažādas digitālās vadības sistēmas medicīnas iestādēm, izstādē “Arab Health 2021”
pārstāvēja līdzdibinātāji Auseklis Sarkans un Dāvis Auškāps. Uzņēmēji norāda, ka izstāde bija ļoti labi noorganizēta un lielu daļu
klientu izdevās uzrunāt tieši ar digitālās platformas starpniecību. “Ņemot vērā, ka izstāde norisinājās vēl pandēmijas apstākļos, tā
bija noorganizēta ļoti labi. Mums kā jaunuzņēmumam bija ļoti vērtīgi būt kopējā Latvijas nacionālajā stendā, kas deva vairāk
uzticamību sarunās ar lieliem uzņēmumiem un sadarbības partneriem. Tuvo Austrumu reģionā tas ir īpaši svarīgi un ļauj sasniegt
labāku rezultātu nekā piedaloties individuāli. Kopumā dalību izstādē novērtējam pozitīvi un esam pārliecināti, ka šādā formātā
varam atrast jaunus klientus. Bijām nedaudz pārsteigti, ka izdevās nodibināt kontaktus arī ārpus Tuvo Austrumu reģiona. Interesi
par mūsu produktiem izrādīja izstādes apmeklētāji no Brazīlijas, ASV, vairākām Eiropas valstīm un Indijas,” uzsver Auseklis
Sarkans, piebilstot, ka uzņēmums jau sagatavojis pieteikumu dalībai arī izstādē “Arab Health 2022”, kura Dubaijā norisināsies
2022. gada janvārī.
Savukārt medicīniskā aprīkojuma “Biosan” preču grupas vadītājs Andrejs Gaivoronskis norāda, ka Tuvo Austrumu tirgū strādā jau
aptuveni 15 gadus un joprojām saskata tajā lielu attīstības potenciālu. “Piedaloties izstādēs AAE, mēs strādājam gan ar esošajiem
kontaktiem, gan dibinām jaunus. Kopumā šis tirgus ir samērā slēgts, tādēļ EXPO 2020 ir laba izdevība sevi šeit apliecināt. Mēs
šobrīd uz Tuvo Austrumu reģionu eksportējam 10 līdz 15% savas produkcijas, un tas ir trešais nozīmīgākais tirgus aiz Eiropas
Savienības valstīm un Krievijas. Šobrīd nopietni apsveram iespēju arī par citām līdzdalības iespējām EXPO 2020 norises laikā. Šajā
tirgū ļoti svarīgi ir iegūt uzticamību, un tad atvērsies durvis arī uz citām valstīm ārpus AAE,” tā Andrejs Gaivoronskis.
Izstāde "Arab Health 2021" aptver tādas jomas kā farmācija, medicīnas aprīkojums, informācijas tehnoloģijas slimnīcām,
laboratoriju iekārtas, labsajūtas preces un visu pārējo, kas saistīts ar mūsdienīgu veselības aprūpi. Kopumā izstādē piedalījās vairāk
nekā 3500 uzņēmumu, bet to apmeklēja vairāk nekā 50 tūkstoši potenciālo iepircēju no 159 valstīm.
Vēl līdz 15. jūlijam iespējams pieteikties Biomedicīnas nozares uzņēmumu tirdzniecības misijaiizstādes EXPO 2020 ietvaros, kura
norisināsies no 2022. gada 24. janvāra līdz 1. februārim. Šajā laikā no 24. līdz 27. janvārim norisināsies arī nākošā izstāde "Arab
Health 2022".

Vairāk par līdzdalības iespējām EXPO 2020 var uzzināt Latvijas paviljona mājaslapā www.expo2020.lv, kā arī rakstot uz epastu expo2020@liaa.gov.lv.
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