
 

 

 

 

01 юни 2022 г.  

Уважаеми дами и господа, 

Департамент по търговия към Посолството на САЩ кани Вас и екипа Ви да се 
включите в бизнес делегация, която ще посети две от водещите медицински 

търговски изложения в САЩ, в прериода 24 юли – 30 юли.  
 

AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo е най-голямото годишно 
събитие в САЩ с фокус решения за медицинско лабораторно оборудване и 
апаратура, медицинска техника, лабораторни системи, лабораторни консумативи и 

бързи тестове, медицински консумативи и други, което ще се проведе от 24 до 28 
юли, в McCormick Place в, Чикаго, Илинойс. Към момента са потвърдили участие 

близо 800 изложителя https://meeting.aacc.org/ Програмата на събитието и дни за 
срещи с компании:https://meeting.aacc.org/conference-program/schedule-at-a-glance  
 
Florida International Medical Expo (FIME) е най-голямото годишно събитие в САЩ 
с фокус решения за медицински изделия, медицинско оборудване, апаратура за 

образна диагностика, ултразвукови системи, оборудване за лаборатории и 
консумативи, IT системи, апликации и здравни решения, дигитално здраве и други, 

което ще се проведе от 27 до 29 юли, в Miami Beach Convention Center, Маями 
Бийч, Флорида. Към момента са потвърдили участие над 750 изложителя: 
https://www.fimeshow.com/en/visit/products-services.html На следния линк 

https://www.fimeshow.com/en/transformation-zone/agenda.html ще намерите 
информация и за съпътстваща програма и сесии, фокусирани върху иновации, 

дигитална трансформация и start-ups (с платена регистрация), които ще дадат 
възможност за участие в интересни дискусии и създаване на нови контакти.  
 

По време на изложенията търговски отдел ще организира индивидуални срещи с 

участващи американски компании по предварителна заявка. Като част от 

делегацията ние ще осигурим:  

• организиране на срещи с американски компании, с предварително записване 

и съдействие с превод по време на срещи при необходимост;   

• съдействие и информация за издаване на документи за пътуване в САЩ;  

• списък на компании с интерес към износ на здравни услуги към България; 

• нетуъркинг коктейл за международни делегации на Департамент по търговия; 

• осигурена безплатна зона за срещи в International Business Center;  

• срещи с представители на участващи бизнес делегации от други държави;  

• съдействие с организиране на пътуване, трансфери, настаняване и др. 

(външна туристическа агенция при запитване);  

За допълнителна информация за изложенията, програма, организиране на срещи с 

американски компании и изисквания за допускане до САЩ, моля свържете се с 

Милко Минев, Сектор Здравеопазване, Търговски отдел, Посолство на САЩ 

 М:0885 144 658 / Е-mail: Milko.Minev@trade.gov 

Крайният срок за включване в групата е 5 юли 2022 г. 

*Участията в изложенията може да се отмени по препоръка на Департамент по търговия и във връзка с ограничения за 

пътуване до САЩ по повод COVID-19 кризата. 
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