
                                                                                    

                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTWorld 2018 
Międzynarodowe Targi i Światowy Kongres  
Lipsk, 15 – 18 maja 2018 

Warszawa, czerwiec 2017 
 
 
Szanowni Państwo, 
zapraszamy do udziału w wiodących na świecie targach techniki ortopedycznej, rehabilitacyjnej, protetyki,          
ortotyki, obuwia ortopedycznego oraz podologii. Targi OTWorld odbywają się w cyklu dwuletnim i stanowią      
najważniejsze międzynarodowe spotkanie przedstawicieli świata przemysłu, nauki, medycyny i handlu. Do grona 
wystawców należą liderzy rynku, dla których OTWorld to sprawdzone miejsce prezentacji najnowszej oferty oraz 
komunikacji z przedstawicielami handlu, lekarzami ortopedii i fizjoterapeutami.  
Targi połączone są ze Światowym Kongresem Protetyki, Ortotyki, Techniki Ortopedycznej, Terapii       
Kompresyjnej i Technik Rehabilitacyjnych. Kongres jest wiodącym wydarzeniem dla techników                          
ortopedycznych, techników ortopedii obuwia, techników rehabilitantów, handlowców z branży, inżynierów,           
terapeutów oraz lekarzy ortopedów. W 2016 roku w jego ramach wystąpiło 330 referentów z 29 krajów, a udział 
wzięło 2 600 osób z 56 krajów. 
 
Wyniki targów OTWorld w 2016 roku: 
wystawcy: 542 firmy z 43 krajów  
powierzchnia brutto: 42 000 m² 
odwiedzający: 21 300 osób z 86 krajów 
 
 
Zakres tematyczny targów OTWorld 2018: 
 
− technika ortopedyczna 
− obuwie ortopedyczne i podologia 
− sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny 
− specjalistyczna odzież i bielizna 
− specjalistyczny sprzęt i akcesoria dla obłożnie chorych, systemy przeciwodleżynowe 
− ortotyka, protetyka ortopedyczna 
− pomoce i urządzenia dla inwalidów narządu ruchu 
− wyposażenie gabinetów i zakładów ortopedycznych 
− artykuły sanitarne i środki pomocnicze 
− specjalistyczne wyposażenie dla pomieszczeń sanitarnych 
− sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
− rozwiązania i sprzęt ułatwiające i usprawniające codzienne życie osobom niepełnosprawnym 
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− terapia kompresyjna, odzież i produkty kompresyjne – przeciwżylakowe 
− wyposażenie sklepów, gabinetów i zakładów rehabilitacyjnych 
− foteliki samochodowe dla dzieci 
− surowce i materiały wykorzystywane w produkcji (m.in. drewno, sylikon, metal, gips, kleje) 
− placówki badawczo-rozwojowe 
− edukacja, usługi, literatura fachowa 
− stowarzyszenia, związki, organizacje 

 
 
 

Idealna platforma dla polskich przedsiębiorstw:  
 
Targi OTWorld stanowią dla polskich producentów nieocenioną szansę promocji swoich produktów na               
międzynarodowej arenie, a dla przedstawicieli branży okazję do nawiązania kontaktów ze światowymi                
producentami oraz dostawcami sprzętu i technologii. W 2016 roku w targach udział wzięli renomowani polscy 
producenci: Antar Sp.J., ASTON sp. z o.o., DAWID Zakład Produkcji Obuwia, Erhem Sp.J., mdh Sp. z o.o., 
Physio Care Sp. z o.o., Teufel Polska Sp. z o.o. oraz Timago International Group spółka z o.o. Sp.k.. 
 
Podczas targów OTWorld spotykają się przedstawiciele świata medycznego z całego świata, dzięki czemu impreza 
ta tworzy ważną dla branży platformę umożliwiającą nawiązywanie interesujących kontaktów biznesowych oraz 
zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i osiągnięciami w branży.  
Zapraszamy do udziału w tym światowym wydarzeniu także Państwa firmę! 

 
Koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej: 
  
Stoisko szeregowe  189,00 euro/m² 
Stoisko narożne  195,00 euro/m² 
Stoisko czołowe  204,00 euro/m² 
Stoisko wyspowe  210,00 euro/m² 
 
Przy zgłoszeniu do 31.10.2017 przysługuje rabat w wysokości -15,50 euro/m². 
 
Rabat dla stoisk wielkopowierzchniowych: 
100 m² - 199 m²   -10% 
200 m² - 399 m²   -15%  
400 m² - 799 m²   -20%  
od 800 m²   -25%  
 
Koszty dodatkowe: 
Zryczałtowana opłata reklamowa 229,00 euro (wpis do katalogu drukowanego i elektronicznego). 
Niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 euro/m². 
Do podanych cen należy doliczyć należny podatek VAT. 
 
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ot-world.com, a formularze zgłoszeniowe online na    
stronie www.ot-world.com/ot_trade_show/exhibitor_information/registration/index_eng.html 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących targów, prosimy o kontakt z naszym biurem. 
 
 
 
Z poważaniem  
 
 
Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
  
 
 


