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DEVA’DAN, ULUSLARARASI İLAÇ FUARINA BÜYÜK DESTEK
4 kıta ve 23 ülkeden 200’ü aşkın markayı Türkiye’de buluşturan Avrasya’nın en büyük
İlaç Fuarı CPhI Istanbul 2015, 3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.
DEVA Holding ilaç endüstrisinin uluslararası fuarında Elmas Sponsor olarak yer aldı.
4 kıta ve 23 ülkeden 200’ü aşkın markayı Türkiye’de buluşturan Avrasya’nın en büyük İlaç Fuarı
CPhI Istanbul 2015, yaklaşık 4000 ziyaretçinin katılımıyla 3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. CPhI İstanbul 2015; hammadde, makine, ambalaj çözümleri,
sözleşme hizmetlerinin yanı sıra, kendi pazarlarında rekabetçi maliyetlerle yer almak amacıyla
yeni tedarikçiler ve üretim ortakları konularında ziyaretçileri çekerek, küresel tedarikçiler ile yerel
Türk ve bölgesel ilaç üreticilerini bir araya getirdi. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ilaç
hammaddesi üretimi ve pazarlaması olan, bununla birlikte veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul
üretimi de gerçekleştiren DEVA Holding CPHI İstanbul’un elmas sponsoruydu.
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Türkiye, büyüyen ekonomisi ve İstanbul’un iki kıtayı birleştiren tek dünya şehri
olmasının getirdiği stratejik coğrafi üstünlük sayesinde; kısa sürede sağlık ve ilaç sektörleri için
önemli bir bölge halini aldı. Bu nedenle CPHI’ın, ilaç sektörü için önemli bir uluslararası buluşma
merkezi olduğunu düşünüyorum. Biz de DEVA Holding olarak 400 farklı ürünümüzle Türkiye ilaç
endüstrisinde en hızlı gelişen ilaç firmalarından biriyiz. Endüstriye liderlik eden bir firma olarak
DEVA Holding, sektördeki en büyük Araştırma-Geliştirme merkezlerinden birini kurdu. Ar-Ge
merkezimizde yaklaşık 170 çalışanımız bulunuyor. DEVA için başarının anahtarı yeni ve gelişmiş
ürünler üretebilmektir. Araştırma-Geliştirme merkezimiz AB tarafından onaylıdır ve EU-GMP (AB
İyi Üretim Uygulamaları) belgelidir. Hedefimiz, Türkiye pazarında olduğu gibi dünya pazarında da
büyümek ve gelişmektir. Mevcut ve potansiyel paydaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmek için bir
platform sağlayan CPHI’a elmas sponsor olarak katılmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

DEVA Holding A.Ş. Hakkında:
1958 yılında faaliyete başlayan DEVA Holding, sağlık sektöründe Türkiye’nin köklü ilaç
üreticilerinden biridir. Günümüzde DEVA Holding, beşeri ilaç alanındaki başarısını, grup
şirketlerinden Vetaş ile hayvan sağlığı alanına da taşıyan nadir ilaç firmalarındandır. Sektöre
kazandırdığı yenilikçi ürünleri ile Türkiye’nin de sınırlarını aşan DEVA Holding, yüksek teknoloji
içeren bir araştırma geliştirme merkezine sahiptir.
Daha fazla bilgi için http://www.deva.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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