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-KUZEY AFRİKA(CEZAYİR)"İLAÇ-MEDİKAL ÜRÜNLER"
ONLINE B2B İHRACAT ZİRVESİ
YÖNETİM / İHRACAT BÖLÜMÜ /
SATIŞ BÖLÜMÜ DİKKATİNE
B2B İ HRACAT Z İ RVES İ HAKKINDA :
Cezayir’de üretim yapan

İ laç

firmaları ve

İ laç-Medikal
firmalarının katılımıyla 25-29 Ocak 2021 de
“ Kuzey Afrika - İ laç&Medikal- Online B2B
İ hracat Zirvesi ” düzenlenmektedir.
Laboratuarları ile Türkiye’den

Organizasyona katılarak, firmanızı Cezayir'
de bulunan İ laç üreticilerinin Satınalma
yetkililerine tanıtabilir, sipari ş alma
a ş amasına kadar olan süreci, yapaca ğ ınız
görü ş melerle belirleyebilirsiniz.
Organizasyonla ilgili detaylı bilgiler
a

ş a ğ ıda

yer almaktadır. Te

ş ekkür

ederiz.

CATCHTHEBUSINESS ULUSLARARASI
ORG.LTD. Ş T İ .
www.international-turkey.com
... 2004'den günümüze, Türkiye’nin “ ilk kurulan“
kapsamlı Uluslararası B2B Organizasyon firması.

(Cezayir-Türkiye): İlaç, Medikal, Makine-teçhizat, Üretim, Paketleme, Teknoloji…)
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İLETİŞİM :
Zikri CANSEVER
Proje Koordinatoru

SATINALMA TALEPLERİ :
İlaç, İlaç bileşenleri, Medikal ürünler, Etken madde
ve bileşenleri, technical files, articles, Makine,
teçhizat, ekipman, Paketleme ürünleri, Paketleme
materyelleri, İlaç Üretim hattı ve prosesleri, Tablet
üretim prosesleri, Laboratuar malzeme ve
ekipmanları, Formulasyon, Laboratuar işbirliği ve
anlaşmaları, Ar-Ge, Danışmanlık, Teknolojik
işbirliği, IT-Software, diğer ürün ve hizmetler.

Tel : 0534 560 39 74
zikri@international-turkey.com
Yiğit HEKİMOĞLU
Müşteri İlişkileri Koordinatoru
Tel: 0532 331 82 67
yigit@international-turkey.com

KUZEY AFRİKA “ İLAÇ-MEDİKAL “ ONLINE B2B İHRACAT ZİRVESİ, 25-29 Ocak 2021 tarihinde “ Zoom ”
üzerinden düzenlenmektedir. Cezayir alıcı firmalarının Türk firmaları ile görüşmelerini Türkiye’de ekibimiz
ve Cezayir’de firma temsilcimiz, firma irtibatlarımızı sürdürerek organize etmekteyiz.
Cezayir’in İlaç üretimini artırırken, maliyet avantajlarını yakalayabilmesi için Tedarik zincirini genişletmesi ve
ilave işbirliklerini gerçekleştirmesi gereklidir. Bu itibarla Organizasyonumuz kapsamında, Cezayir İlaç Üretim
firmaları-laboratuvarları ile Türkiye İlaç-Medikal Sanayisi firmalarının buluşması yeni Tedarik anlaşmaları
ve işbirlikleri fırsatları doğuracaktır. Bu gereksinimlerle düzenlenen Organizasyonumuzda, Cezayir İlaç
üretimini yaklaşık olarak %50 oranında gerçekleştiren Cezayirli İlaç Üreticileri ile Türk İlaç Sanayi
firmalarını bir araya getirmekteyiz.
( İlaç, Medikal ürünler üreticileri, hammadde, yardımcı-etken madde, laboratuvar malzemeleri, Makine, Teçhizat,
ekipman üreticileri, teknoloji ve danışmanlık firmaları vb.)
NEDEN KATILMALISINIZ ?

Dahil olan Hizmetler :
- B2B Görüşmeler
- Tercümanlık
- Dış Ticaret temel danışmanlık
Kontenjan :
10 firma ile sınırlıdır.
Kayıt için son tarih :
31 Aralık 2020

Cezayir’li İlaç Üreticileri ile 1 haftada yeni işbirliklerine zemin oluşturacak olan
B2B görüşmelerinizi yaparak, üretim ve ihracatınızı artırmak.
Türkiye’den katılan sektörün önde gelen firmaları ile aynı platformda yer alarak
Uluslararası pazarlarda pay sahibi olmak.
Kuzey Afrika ülkeleri ile diyaloglarınıza emin bir platformda başlamak / ilerletmek /
Cezayir’li Satınalmacılarla üstdüzey ilişkiler kurmak.

Organizasyon hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
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ORGANİZASYONA KATILAN CEZAYİR’Lİ İTHALATÇI FİRMALAR :
KPMA (Teknik Direktör)

Web : http://groupekpma.com/?i=2

2002 yılında kurulmuştur. Merkezi Konstantin’dedir. Cezayir İlaç Sanayinde Pazar payı yaklaşık %20’dir. Üretim, paketleme,
laboratuar ve atölyelerden oluşan 12000 m2 alanda kurulu olan şirket / fabrika alanına 1200 m2 daha ilave etmiştir. Steril
olmayan sıvı formlar (şuruplar, içilebilir solüsyonlar ve süspansiyonlar), yarı katı formlar (deri kremleri ve merhemler) üretimi ve
katı formların üretimini yapmaktadır. Yeni alanda kontraseptif hormonlar, enjekte edilebilir peniclinic antibiyotik formlar
( tozlar ve solüsyonlar ) ve antibiyotik olmayan enjekte edilebilir formların üretimi yapılmaktadır. Sürekli olarak tesislerini
büyütmektedir ve karının %80’ini yeni yatırımlara ayırmaktadır. 6800 m2 alana sahip Hastanesi bulunmaktadır.

INPHA MEDIS (Satınalma Direktörü)

Web : www.inphamedis.dz

Merkezi Cezayir-Annaba’dadır. El Tarf ve Alger’de bölümleri vardır. Laboratuarları 10.000 m2 alanda bulunmaktadır.
2000 yılında kurulmuştur. Sektöründe, Cezayir’in en büyük ilk 5’inde yer alır. İlaçların geliştirilmesi, üretimi, paketlenmesi
ve pazarlanmasını yapmaktadır. (Bölümleri): Sıvı formlar (Şuruplar ve içilebilir solusyonlar) / Kuru formlar (Kapsüller
ve tabletler) / Steril enjekte edilebilir ürünler. Uluslararası standartlara (BPF) uymaktadır.

GROUPE MAMIPHARM (Tedarik Direktörü)

Web: http://groupemamipharm.com

Merkezi Konstantin-Cezayir’dedir. 1997 yılında kurulmuştur.73 tedarikçisi vardır.678 çalışanı vardır. Mamipharm Group,
farmasötik ve parafarmasötik ürünlerin ithalat ve dağıtımını yapan bir gruptur. 3 büyük şirketten oluşur: MAMI PROCOPHARM,
PHARMELITE VE NEW PARA-DIS. Cezayir’de ve başka ülkelerde 30’dan fazla laboratuarla anlaşması vardır.

NEOMEDIC (Satınalma Direktörü)

Web: http://groupemamipharm.com

Merkezi Konstantin-Cezayir’dedir.2008 yılında kurulmuştur. 13.500 m2 alanda kurulmuştur. 250 çalışanı vardır.
Eczacılık ürünleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Ürettiği ilaçlar-Link: http://neomedic-dz.com Kuru formda üretim yapmaktadır.
(Tabletler,kapsüller, kremler). Uluslararası Farmasötik standartlarda üretim yapmaktadır.

ISOPHARM-ALGERIE (Satınalma Direktörü)

Web: www.isopharm-algerie.com

Merkezi Konstantin-Cezayir’dedir. 1996 yılında kurulmuştur. 5500 m2 alanda kuruludur. GMP (Good Manufacturing Practice Dünya Sağlık Örgütü ’ WHO) sertifikasına sahiptir. Ürettiği ilaçlar: Antihistamin, Antideprasan, Antipsikotik, Nöroleptik,
Migren, Bronchodilatör, Balgam söktürücü, Anti-astım,Antispazmodik, Müshil, Analjezik, Antiseptik, Antiemetik.

PHARMIDAL N.S (Vetopharm Grup ) / Satınalma Direktörü

Web: www.pharmidalns.com

Merkezi Konstantin’dedir. 2005 yılında kurulmuştur. Pharmidal N.S firması, Pharmaghreb (Tunus) ile 2012 yılında ortak
olmuşlar ve Vetopharm Grup Şirketlerini kurmuşlardır. Grup, Tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, depolanması ve pazarlanmasını
yapmaktadır. 30’dan fazla ilaç çeşidi vardır. (Bölümleri): İçilebilir sıvı formlar, Harici sıvı formlar, Kulak formları, Kuru
formlar, Pediatri, Nöroloji, Gastroloji, Dermatoloji ve KBB laçları üretmektedir. Tüm terapötik formlarda geliştirilmiştir.
Ürettiği ilaçlar: (Sıvı formlar): www.pharmidalns.com/produits-liquides (Kuru formlar): www.pharmidalns.com/produits-secs/

LABORATOIRE GAL PHARMA (Proje Müdürü)
Cezayir-Konstantin’dedir Beşeri ilaçlara yönelik farmasötik ürün ve tıbbi ekipmanın üretimi, ithalatı ve dağıtımını yapmaktadır.
Mevcut üretimini genişletmekte ve çeşitlendirmektedir. Yeni kurulan üretim hattında tıbbi reaktiflerin (kan şekeri şeritleri,
gebelik testi, vb.) üretimini yapmaktadır. Yeni kurulan bir fabrika olduğundan üretim metodolojisi ve yapısıyla ilgili olarak
her alanda işbirliği yapmak istemektedir. (Web): www.europages.fr/LABORATOIRE-GALPHARMA/00000005251790567339001.html
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ORGANİZASYON BİLGİSİ :
Görüşme gün ve saatleri :
25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, müsait olduğunuz saatlerde
görüşmeler yapılmaktadır. Firmanıza göndereceğimiz “ Zoom bağlantı
linki ”ne giriş yaparak, görüşme gün ve saatinizde Online olarak kolayca
görüşmelerinize başlayabilmektesiniz. Görüşme öncesinde bağlantıyı tam
olarak kurabilmenizi sağlamak amacıyla, teknik destek vermekteyiz.

Organizasyona kayıt :
Kayıt formu web sitemizin ana sayfasında yer almaktadır.
( www.international-turkey.com ) yer almaktadır. Kayıt formunu
bilgisayarınıza indirerek, doldurarak firmamıza gönderdiğinizde,
organizasyon kaydınız yapılmaktadır.

Organizasyon ücreti : 4200 TL + Kdv
Kayıt formunun firmamıza gönderilmesinin ardından, kayıt ücretinin
30.12.2020 tarihine kadar transferinin tamamlanması gerekmektedir.

İLETİŞİM :
Zikri CANSEVER
Proje Koordinatoru
Tel : 0534 560 39 74
zikri@international-turkey.com
Yiğit HEKİMOĞLU
Müşteri İlişkileri Koordinatoru
Tel: 0532 331 82 67
yigit@international-turkey.com

Firma tanıtımı & Presentasyon :
Firma tanıtımınızı firmamıza ilettiğinizde, Cezayirli İlaç firmalarına iletmekteyiz.
Görüşme süresi :
Cezayirli 7 İlaç Üretim firması ile yapacağınız her bir görüşmenin süresi yaklaşık olarak 20 dakikadır.
Kontenjan sınırı :
Görüşmelerin rahat bir şekilde yapılabilmesini teminen, Türkiye’den katılacak firmaların sayısı
-10 firma- olarak uygulanmaktadır.
Tercümanlık :
Cezayirli firmalarla görüşmeniz esnasında -Türkçe-Fransızca-Arapça-İngilizce- tercümanlık firmamız
tercümanları tarafından yapılmaktadır. Firmamız sadece Cezayir-Türkiye firmalarını Organizasyon
kapsamında buluşturmaktadır. Görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, tercümanlık konusunda
talep halinde yardımcı olmaktayız.
Cezayir ile Dış ticaret :
Cezayir temsilcimiz, katılımcılarımıza talep edildiğinde genel hatlarıyla yardımcı olmakta ve bilgi vermektedir.
(E-mail): ahsene@international-turkey.com
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İHRACAT
AVANTAJLARI

CEZAYİR
-İTHALAT BİLGİLERİ-

Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden olan
Cezayir’deki İ laç Sanayisi hızla büyümektedir.
Ülkede ihtiyaç ve talebi kar ş ılamak üzere, İ laç
üretim tesislerinin artması, üretim çe ş itlili ğ i ve
verimlili ğ inin artırılması, teknolojik iyile ş tirmeler
ve genel olarak İ laç Üretim proseslerinin her
a ş amasında i ş birli ğ ine ihtiyaç vardır. İ laç
tedarikinden ilaç üretimine, hammadde temini
ve malzeme tedarikinden üretim proseslerine,
formülasyondan, Makine-teçhizata, Kalite
kontrole kadar Üretim metodolojilerinin en iyi

ş ekilde

uygulanması önem arz etmektedir.

ş

Bu taleplerini yakla ık olarak %50 oranında
Avrupa ülkelerinden sa

ğ layan

Cezayir’in

İ laç

üretimini artırırken, maliyet avantajlarını
yakalaması için Tedarik zincirini geni

ş letmesi

ş birliklerini gerçekle ş tirmesi gereklidir.
Bu itibarla Organizasyonumuz kapsamında,
Cezayir İ laç Üretim firmaları-laboratuarları
ile Türkiye İ laç Sanayisi firmalarının
bulu ş ması yeni Tedarik anla ş maları ve
i ş birlikleri fırsatları do ğ uracaktır.

Cezayir’de İ laç Endüstrisi önemli bir yere
sahiptir. Ülkenin ithalatında 6. büyük ithalat
kalemidir. Yakla ş ık olarak yıllık 45-50 milyar
USD ithalat yapan Cezayir’in Türkiye’den alımları

Türkiye, Cezayir’e ihracat
yapan 7. büyük ülkedir (di ğ er ülkeler, Fransa,
İ spanya, İ talya, Almanya,UK, Brezilya). İ thalatın
yakla ş ık %50’si Avrupa’dan yapılır.
ön sıralardadır.

Türkiye’den alımları yıllık yakla ş ık 2 milyar
USD’dir. İ laç Endüstrisi ithalat rakamı yıllık
yakla ş ık 1.8 milyar USD’dir ( İ laç, bile ş enleri,
makine ve di ğ er).
Ülkede Sa ğ lık sektörünün %50 oranında
büyüme potansiyeli ve ihtiyacı vardır. 40
milyon nüfuslu Cezayir’de, Sanayi sektörleri
yarı-mamül ve mamul olarak ithalat
odaklıdır.

ve ilave i

Organizasyonumuzda görü ş meyi diler,
te ş ekkür ederiz.
CATCHTHEBUSINESS ULUSLARARASI
ORG.LTD. Ş T İ .
www.international-turkey.com
... 2004'den günümüze, Türkiye’nin “ ilk kurulan“
kapsamlı Uluslararası B2B Organizasyon firması.

CEZAY İ R’deki Özel sektör ile kom ş uları FAS
ve TUNUS’da Özel sektörler etkile ş im
halindedir ve bu sebeple Cezayir ile ba ş latılan
i ş ili ş kileri Fas ve Tunus pazarları için de
referans olmaktadır.

ş am süresi,
günümüzde 70 ya ş ın üzerine çıkmı ş tır. Yatak
kapasitesi ve doktor sayısı artmı ş tır. En çok ilaç
satın aldı ğ ı ülkeler Fransa, İ sviçre, Almanya ve
1970’li yıllarda yakla

ş ık

55 olan ya

Danimarka’dır.

Cezayir, Medikal ekipman, makine ve
teçhizatların yakla ş ık olarak
%80’ini ithal etmektedir.Ülkede yakla ş ık
olara 70 İ laç Üretim tesisi bulunmaktadır.

