הזדמנות פז לייצוא טכנולוגיה ישראלית לשוק הציוד
הרפואי באוסטרליה
משלחת אוסטרלית מגיעה לארץ בכדי להשתתף בתערוכת  ,MEDinISRAELאשר עתידה להתקיים
ב— 10עד  13ביוני  2013בנמל תל אביב .אין זה דבר של מה בכך שמשלחת איכותית כזו עושה את
דרכה מאוסטרליה הרחוקה לישראל במטרה לאתר טכנולוגיות ישראליות אשר יתאימו לשוק
האוסטרלי.
שוק הציוד הרפואי באוסטרליה מוערך בכ 11.7-מיליארד דולר ) (AUDלשנה.
על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל העסקי מהגעתה של משלחת איכותית זו ,יזמה הנספחות
הכלכלית של ישראל באוסטרליה סמינר ייעודי ,אשר ייערך במסגרת תערוכת  MEDinISRAELביום
שלישי ה 11.6-בשעה  .15:30במהלך הסמינר תינתן סקירה מקיפה על היקף השוק ,סוג הציוד
הרפואי הנרכש ,השחקנים הראשיים וערוצי ההפצה .במהלך הסמינר תינתן גם סקירה של הרגולציה
האוסטרלית בתחום הציוד הרפואי .חברת  Given Imagingתחלוק עם משתתפי הסמינר את סיפור
הצלחתה בשוק האוסטרלי ובכיר מחברת  – Cochlearחברת הציוד הרפואי המובילה באוסטרליה,
יציג את החברה ואת התהליך שעברה בשנים האחרונות אשר הוביל אותה למעמד החברה המובילה
בעולם בתחום עזרי שמיעה .במהלך הסמינר ,תוצג תכנית השת"פ במו"פ הקיימת בין מדינת
ויקטוריה לבין ישראל אשר במסגרתה פרויקטים משותפים יכולים לקבל מימון עבור הוצאות מו"פ
בהיקף של עד חצי מיליון דולר.
את המשלחת האוסטרלית יוביל דייוויד מוריס ,ה ,Chief Strategy Officer-של חברת ,Cochlear
חברת ציוד-רפואי המובילה באוסטרליה ,המשקיעה כל שנה כ 100 -מיליון דולר במחקר ופיתוח.
חברה זו פיתחה בין היתר '-אוזן ביונית' -מכשיר שמיעה מהמתקדמים בעולם וכעת מעוניינת לאתר
חברות ישראליות בעלות פיתוחים אשר יכולים להשתלב בפעילות החברה .דייוויד מוריס מעוניין
להיפגש עם חברות ישראליות הפועלות בתחומי הנוירולוגיה ,אופתלמולוגיה ואוטולוגיה (ענפי רפואה
העוסקים במערכות העצבים ,הראיה והשמיעה ,בהתאמה) .המשלחת האוסטרלית כוללת בין היתר,
יבואנים מובילים של מכשור רפואי ,נציגת משרד הבריאות של מדינת  ,NSWחברות הפצה של ציוד
רפואי ויועצת בתחום ביוטכנולוגיה וציוד רפואי.
נציגי חברות המבקשים להרים את הכפפה ולתאם מפגש עם חברים במשלחת ו/או לקחת חלק
בסמינר ,“Australia – Opportunities for Co-Operation in Medical Devices”:שיתקיים כאמור
ב 11-יוני ,בין  ,15.30-17.00מתבקשים לפנות אל אתי לוי ,הנספחת הכלכלית בסידני ,במייל:
ethy.levy@israeltrade.gov.il
נכון לנצל הזדמנות ייחודית זו ,שכן באוסטרליה למעלה מ 500 -חברות לציוד רפואי אשר מייבאות
את רובו המכריע של הציוד אותו הן מוכרות .היקף ייבוא הציוד הרפואי של אוסטרליה הוערך בשנה
שעברה בכ 3.3-מיליארד ) (AUDלשנה ומקורו בעיקר בארצות הברית ,אירופה וסין.
השוק הרפואי ביבשת הוא עצום ועתיד להכפיל את עצמו עד לשנת  .2050כיום באוסטרליה פועלים
 1,340בתי חולים והיות וסטטיסטית ,מספר האנשים שגילם למעלה מ 65 -צפוי להכפיל את עצמו עד
לשנת  ,2050קיים צפי להכפלת הדרישה לשירות רפואי בהתאמה.
נשמח לעמוד לשירותכם ,לתאם את פגישותיכם ולסייע בכל שנוכל.
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