Basın Bülteni

28 Nisan 2016

DEVA Yenilikçi Ürünleri ile
CPhI Istanbul 2016’da
2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilaç sektörünün en iyi Ar-Ge
Merkezi’ne sahip şirketi seçilen DEVA, Avrasya’nın en büyük ilaç fuarı CPhI Istanbul 2016’da,
yenilikçi, katma değeri yüksek, yeni form ve ürünleri ile yer alacak.
Eğitimli ve uzman kadrosu, tam teşekküllü ve güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve üretim
sahaları ile Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri olan DEVA, 1-3
Haziran’da İstanbul’da yapılacak Avrasya’nın en büyük ilaç fuarı CPhI Istanbul 2016’da ana sponsor
olarak yer alacak. Yenilikçi, katma değeri yüksek, yeni form ve ürünleri ile fuara hazırlanan DEVA,
küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile
sunma, rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma hedefinde hızlı adımlarla
yürümeye devam ediyor. Her sene piyasaya yeni ürünler sunmak suretiyle ürün çeşitliliğini
zenginleştirerek fark yaratan firmanın hali hazırda, ürün portföyünde onkolojiden kardiyolojiye,
solunum sisteminden oftalmolojiye 13 farklı terapötik alanda yaklaşık 400 ürün bulunuyor.
Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA, aralarında
İsviçre’nin ve Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi AB ülkelerinin yer aldığı çok sayıda ülkede 350’nin
üzerinde ruhsata sahip olmasının yanı sıra 31 ülkeye ilaç ve ilaç hammaddesi ihracatı gerçekleştiriyor.
Yerli üretim ve ihracat odaklı olarak faaliyetlerini sürdüren DEVA, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey
Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki ilaç sektörünü aynı çatı altında buluşturan CPhI Istanbul
2016’da yerini aldı.
CPhI Istanbul 2016’nın ana sponsoru DEVA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas,
“Türkiye, ilaç sektöründe 11 binden fazla ürün, uluslararası standartlarda bitmiş ürün ve hammadde
üretimi gerçekleştiren tesisleri ve 30 bin kişiye sağladığı istihdam ile dikkatleri üzerine çekmeyi
başarıyor. Türkiye’de ilaç sektörünün gelişmeye devam etmesi için firmaların araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine daha çok bütçe, zaman ve insan kaynağı ayırmaları gerekiyor. DEVA olarak AR-GE
faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Üretim tesislerimiz, Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice
- İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı aldı. Her sene yeni ve farklı ürünleri tıbbın hizmetine
sunuyoruz. Amacımız, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi için sürdürülen
çalışmalara katkı sağlamak” dedi.
1958’den bu yana DEVA’nın yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı yarattığını ifade eden Philipp
Haas, “DEVA olarak, dünya genelinde ilaç sektörünün en prestijli buluşmalarını gerçekleştiren CPhI
Istanbul 2016’ya katılarak, ticari faaliyetlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Mevcut ve
potansiyel paydaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmek için bir platform sağlayan CPhI’ın ana sponsoru
olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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.
UBM EMEA (Istanbul) hakkında:
Merkezi Londra’da bulunan UBM, hisseleri Londra Borsası’nda işlem gören, dünyanın 40’dan fazla
farklı ülkesinde bulunan ofisleriyle, 5 bin 500 kişinin üzerinde çalışanıyla lider küresel fuar
organizasyon şirketidir. Dünyanın en büyük ikinci salt etkinlik organizatörüdür. Yılda 450’den fazla
etkinliği ile FTSE 250 endeksi üyesidir. Geleneksel fuarcılığın dışında teknolojiye ve içeriğe önem
veren ve her fuarın her yıl sektörünü bir üst seviyeye taşımasını sağlayan öncü bir şirkettir.
Detaylı bilgi: ubmistanbul.com/tr/

