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GALICIA EN ISRAEL, SEGUNDA EDICIÓN
SECTOR BIOMEDICINA E BIOTECNOLOXÍA

IATI-BIOMED 2013

12ª Semana nacional de Life Science y Tecnología

Punto de encontro da industria e a academia de Israel e o mundo.
do 10 ao 12 de xuño
www.kenes.com/biomed
No ámbito da súa acción de promoción e cooperación, a Cámara de Comercio e Industria España-Israel en Galicia
e o IGAPE organizan unha acción de internacionalización en Israel entre os días 10 e 12 de xuño. A misión está
dirixida ao sector Biotecnoloxía, Biomedicina e Ciencias da vida, promovendo unha activa participación de representantes de empresas e institucións galegas en IATI-BIOMED 2013 - principal evento do sector en Israel e un dos
máis importantes do mundo-.

Datas importantes:
Viaxe: 09 a 13 de xuño
Feria IATI-Biomed: 10 a 12 xuño
Prazo de inscripción: 10 de maio

Life science en ISRAEL
Centro neurálxico de oportunidades
Inspiración, invención, innovación.
Israel invirte o 4,7% do seu PIB na investigación e desenvolvemento, o índice máis alto do mundo.
IMD World Competitiveness Yearbook 2007

Cuarto no mundo en patentes de biotecnoloxía per cápita, séptimo lugar do mundo en valores absolutos en
número de patentes de instrumental médico e primeiro
en valores per cápita, Israel non sólo ten o talento de
innovar, senon tamén as habilidades de transformar a
tecnoloxía en empresas e emprendimentos exitosos. Un
xeneroso programa de incentivos por parte do goberno é
un dos factores principais para o permanente impulso do
progreso na materia.

O éxito dos avances de Israel debense á converxencia de
diferentes ciencias – física, matemáticas, informática,
nanotecnoloxía, materiais- con un mismo obxetivo. Tanto os científicos como as instituciones de investigación
foron laureados estos últimos anos con multitude de premios e recoñecimentos. Entre eles: o premio Nobel do
ano 2004 concedido aos profesores Ciechanover y Hershko en Química, e o Premio Wolf de 2005 concedido ao
Profesor Alex Levitzki en Mediciña.

¿Por qué IATI-Biomed?
Israel epicentro mundial de Life Science
IATI-Biomed é a conferencia internacional punteira que cubre un dos sectores de maior crecimento actual; a
innovación nas industrias de biomediciña, saúde, e ciencias da vida.
“IATI-Biomed é o escaparate anual do sector Bio israelí,
que presenta un dos índices de inscrición de patentes e start ups máis altos do mundo.
Esta vibrante industria é un modelo de creatividade, productividade e eficiencia,
e está atraendo máis asistencia extranxeira que quere aprender dos seus éxitos”.
Dr. Ronald Ellis
Senior Vice President R&D, NasVax

Esta feira, principalmente centrada nas últimas tendencias de saúde, oportunidades e retos, dispositivos médicos
e produtos farmacéuticos para o mundo da biotecnoloxía, é un ámbito donde a industria e a academia se reúnen
para coñecer os últimos avances e os desenvolvementos futuros, explorar oportunidades para novas iniciativas de
negocios, reunirse con antiguos colegas e xerar novos contactos.
IATI-Biomed 2013 continua o éxito dos eventos anteriores; a conferencia do pasado ano atrouxo máis de 6.000
representantes da industria, enxeñeiros e científicos, con 1.000 participantes de 42 países e máis de 3.500 reunións “one-on-one”.

Unha plataforma que reúne ciencia, tecnoloxía, academia e industria.
60 presentacións realizadas por empresas biofarmacéuticas e de tecnoloxías da saúde.
Presentación da máis actualizada temática respecto
ao panorama económico e regulatorio, o futuro do sector saúde a través de numerosos paneis sobre temas
industriais e tendencias
Espacio de reunións one-on-one e oportunidades de
networking
Área de exposición

EXPOSICIÓN

Foro de negocios

Encontro B2B networking

Axenda One-to-One meetings

Unha mostra profesional
terá lugar ao mesmo
tempo que a Conferencia. O principal evento
israelí para presentar as
tecnoloxías e logros nos
sectores de Life Science.

O máis completo foro,
onde executivos da
industria, investigadores
académicos, investidores
institucionais, investidores privados (venture
capitalists), analistas e
outros expertos do sector
terán a oportunidade de
moldear o futuro panorama de colaboración das
industrias.

Non perda a oportunidade de dar forma a
súa colaboración futura
cos líderes expertos e
tomadores de decisión
da industria.

A conferencia ofrécelle a
perfecta oportunidade de
reunirse con centos de
empresas do sector en
un mismo espazo, todos
buscando xerar alianzas,
investidores e servizos
profesionais para promover as súas empresas.

Custe por participante
€ 1790,00 (IVA non incluido)
Pasaxes aéreos Galicia / Tel Aviv (seguro incluido).
Estancia en Hotel 4 * Tel Aviv / 4 noites.
Traslado aeroporto / hotel
Participación en IATI-BIOMED 2013;
Conferencia e exposición.
Axenda de reunións con potenciais contactos.
Axenda á medida externa á feira.

PROGRAMA
Día 1 - 09 de xuño
• Saída de España.
• Chegada a Tel-Aviv, Israel.
• Rexistro no Hotel.
• Recepción e Benvida.
Información xeral.
Día 2 -10 de xuño
IATI-BIOMED 2013 – Mostra e Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Reunións; Axenda a medida.
Día 3 - 11 de xuño
IATI-BIOMED 2013 – Mostra e Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Reunións; Axenda a medida.

Día 4 - 12 de xuño
IATI-BIOMED 2013 – Muestra y Conferencia
• Participación nas conferencias.
• Reunións; Axenda a medida.
Programa complementario (opcional)
visita aos principais centros de referencia do sector en Israel
e reunións con institucións locais para reforzar a cooperación
e colaboración.
Día 5 - 13 de xuño
• Regreso a España.

INSCRIPCIONS
gestion@bilav-gt.com
Tel. (34) 986 071 442 / (34) 675 521 122
www.bilav-gt.com

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓN
1 - Requisitos de participación
- Participación de empresas galegas.
- Presentar a solicitude (ficha de inscrición) debidamente cuberta antes do 10 de maio de 2013 a gestion@bilav-gt.com
- Presentar copia do Pasaporte (alomenos 9 meses de vixencia).
- A inscrición será confirmada unha vez recibido o comprobante de pago.
- As empresas participantes serán seleccionadas por orden de chegada das inscricións.
- A Cámara e o Igape reservanse o dereito de rechazar calquera solicitude de participación por incumprimento das condicións e prazos.
2 - Desenvolvemento
As empresas participantes deberán:
- Colaborar coa empresa organizadora do evento proporcionando a información solicitada.
- Participar nas reunións e eventos programados pola organización
- Seguir as directrices establecidas pola organización, relacionadas coa loxística da acción
3 – Pago
- Pago do custe total unha vez enviado o formulario de inscrición.
- Os pagos deberán ser efectuados por transferencia bancaria (a información facilitarase xunto ao formulario de inscrición)
- As facturas correspondentes serán emitidas e enviadas pola empresa Bilav GT, SL
- En caso de cancelación por parte da empresa, si a baixa é nos 15 días anteriores á realización da acción, non se reembolsará a aportación.

