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RENCONTRE AVEC DES ACHETEURS LIBANAIS ET 

JORDANIENS - SANTE & PHARMA 

ONTMOETING MET LIBANESE & JORDAANSE 

AANKOPERS - GEZONDHEID & FARMA 
24 EN 25 OKT 2019 

 

 

ALLIED MEDICAL GROUP / LEVANT ALLIE HOUSES - 

LIBANON 

 

Vertegenwoordiger 

Mr. Marwan HAKIM – Voorzitter, ook penningmeester en lid van de Raad van de Lebanese 

Pharmaceutical Importers Association 

Bedrijfsprofiel 

Onze belangrijkste activiteit is het verhandelen, contracteren en leveren van medische apparaten en 

producten op zowel de Libanese als de Syrische markt via directe activiteiten en in de andere landen 

in het Midden-Oosten en Afrika via een netwerk van distributeurs. 

Het hoofdkantoor van AMG is gevestigd in Beiroet, Libanon en de zusteronderneming die opereert 

onder de naam Syrian Allied Medical Group (S-AMG) bevindt zich in Damascus, Syrië. De andere 

markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vallen onder AMG – Offshore. 

In de afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om een van de toonaangevende product- en 

serviceproviders in de gezondheidssector te zijn. We hebben een zeer sterke band met onze klanten 

en we richtten de volgende divisies op om hen van dienst te zijn: de Minimaal invasieve divisie met 

Vasculaire en perifere interventie, Laparoscopie, Interventionele neuroradiologie en gastroscopie, de 

divisie Algemene chirurgie, de divisie Neurologie en wervelkolom, de divisie Orthopedie en de divisie 

Oftalmologie. 

Onze internationale partners hebben ongetwijfeld een zeer grote rol gespeeld in ons succes en we 

willen ons partnerschap met hen in de toekomst versterken. 

www.amg.com.lb  

Op zoek naar: 

• Farmaceutica (generiek);  

• Implanteerbare apparaten in het algemeen en voor neurologie en wervelkolom in het 
bijzonder.  

http://www.amg.com.lb/
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• Voedingssupplementen zijn niet interessant omdat de markt verzadigd is en de lokale 
registratieprocedure erg lang duurt; 

 

 

 

 

OMNIPHARMA/OMNILAB - LIBANON 

Vertegenwoordiger 

Mr. Karim GEBARA  - Deputy General Manager, ook Vice President van de Lebanese Pharmaceutical 
Importers Association 
 

Bedrijfsprofiel 

OMNIPHARMA en OMNILAB maken deel uit van een groep van zusterondernemingen die 

toonaangevende fabrikanten, voornamelijk gespecialiseerd in farmaceutica, diagnostiek en papier, 

vertegenwoordigen. De bedrijven zijn enkele decennia geleden opgericht en zijn gevestigd in vier 

landen: Libanon, Jordanië, Syrië en Irak. 

Het zijn particuliere bedrijven en ze doen zaken als vertegenwoordigers en/of distributeurs voor de 

productlijnen die ze vertegenwoordigen. Ze beschikken over sterke financiële middelen, een goed 

ontwikkeld personeelsbestand en zijn in de loop der jaren leiders geworden op hun respectievelijke 

gebieden. 

www.omnipharma.com - www.omnilablb.com 

Op zoek naar: 

• Farmaceutica in het algemeen met de volgende prioriteiten: voorkeur voor initiatoren die 

een nieuwe molecule of een oude molecule met een nieuwe manier van toediening hebben; 

• Generieke producten die klaar zijn om verpakt te worden in Libanon of om onder licentie te 

worden geproduceerd in Libanon; 

• Medische benodigdheden, met name in-vitro diagnostiek;  

• Bedrijven of producten die onderscheidende elementen bevatten (onder leiders in bepaalde 

markten, unieke producten ...). 

 

AL-GHAD MEDICAL SUPPLY - JORDANIË 

Vertegenwoordiger 

M. Ihssan HASSAN - Director General  

Bedrijfsprofiel 

AL Ghad werd in 1994 opgericht en officieel geregistreerd. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
tandheelkundige apparatuur, instrumenten, meubilair en chemische producten. Het bedrijf 
vertegenwoordigt bekende productiebedrijven over de hele wereld in de tandheelkundige en 
medische, wetenschappelijke domeinen. 

http://www.omnipharma.com/
http://www.omnilablb.com/
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Op dit moment is het bedrijf vooral gericht op tandheelkundige apparatuur, maar het wil zich verder 
ontwikkelen in de medische en farmaceutische sector.  

http://www.alghadmedical.com/Home/ 

Op zoek naar:  

• Nieuwe bronnen voor hechtingen en farmaceutische producten; 

• Farmaceutische producten voor professioneel gebruik.   

 

 

 

SADEQ DRUG STORE - JORDANIË 

 

Vertegenwoordiger 

Dr. Said SADEQ - General Manager 

Bedrijfsprofiel 

Sadeq Drug Store werd in 1996 opgericht en is van een klein bedrijf uitgegroeid tot een middelgroot 

bedrijf. Sadeq Drug store is actief op het gebied van farmaceutische eindproducten en 

parafarmaceutica. We hebben te maken met zowel de particuliere markt als de aanbestedingsmarkt. 

Divisies: 

- Divisie bloed en nieren. 

- Algemene divisie 

Het bedrijf is actief in Jordanië, Irak en Libanon en vertegenwoordigt verschillende Europese 

merken.  

Op zoek naar: 

• Fabrikanten van verzorgingscellen 

• Fabrikanten van diagnostiek 

• Voedingssupplementen 

• Ziekenhuisapparatuur 

 

http://www.alghadmedical.com/Home/

