therapie Leipzig
Branżowe Targi i Kongres Rehabilitacji Medycznej, Fizjoterapii oraz Profilaktyki
Lipsk, 07 – 09 marca 2019

Warszawa, wrzesień 2018
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału jako wystawca w jedynych w Niemczech i wiodących w Europie Środkowej targach
dla branży rehabilitacji medycznej, fizykoterapii oraz profilaktyki prozdrowotnej. Co dwa lata właśnie w Lipsku
ponad 350 wystawców prezentuje najnowszą ofertę sprzętu, produktów oraz metod terapeutycznych, w tym
fizjoterapii, medycznej terapii sportowej, elektroterapii, balneoterapii, aquaterapii, ergoterapii i logopedii,
wellnessu medycznego oraz alternatywnych metod leczenia.

Targi odwiedza ponad 16 100 specjalistów z branży: fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści i medyczni terapeuci
kąpielowi, ergoterapeuci i pedagodzy sportowi, lekarze specjaliści z dziedziny ortopedii, medycyny sportowej,
medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji, kierownictwo klinik bólu i klinik rehabilitacyjnych oraz uzdrowisk i ośrodków
spa, właściciele klubów fitness, trenerzy medyczni, logopedzi, specjaliści w zakresie medycyny naturalnej i
przedstawiciele handlu w branży placówek sanitarnych. Lipsk, z racji swojej lokalizacji, jest idealnym miejscem
spotkań specjalistów z Niemiec, Polski oraz Czech.

Zapraszamy także Państwa firmę do udziału w tym istotnym wydarzeniu!
Udział indywidualny - koszt niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:
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- stoisko szeregowe (jedna strona otwarta)
- stoisko narożne (dwie strony otwarte)
- stoisko czołowe (trzy strony otwarte)

140,- euro/m
2
146,- euro/m
2
152,- euro/m

- stoisko wyspowe (cztery strony otwarte)

159,- euro/m

2

2

Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 186,- euro oraz opłata AUMA w wysokości 0,60 euro/m . Ceny
netto, plus 19% niemieckiego podatku VAT.

Przedstawicieli branży wellness zapraszamy do udziału we wspólnym stoisku MEDICAL WELLNESS
POLAND.
W związku z dynamicznym rozwojem turystyki prozdrowotnej i oferty z zakresu wellness medyczny, zapraszamy do
udziału we wspólnym stoisku MEDICAL WELLNESS POLAND. Oferta obejmuje moduł ok. 5 m2 zabudowanej
powierzchni wystawienniczej, w ramach którego otrzymujecie Państwo: ladę, hoker, napis na fryzie, stół z krzesłami i
zaplecze. Koszt modułu to 1 200,- euro netto. W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o kontakt na
info@targilipskie.pl, w celu przesłania szczegółowych informacji.
Koszty dodatkowe to obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 186,- euro netto.

Targom therapie Leipzig towarzyszy największy w Niemczech interdyscyplinarny kongres rehabilitacji medycznej,
fizykoterapii i profilaktyki prozdrowotnej. Tematami wiodącymi będą neurologia, ortopedia, limfologia oraz metody
terapeutyczne chorób układu krążenia, dysfunkcji systemu oddechowego, terapii bólu oraz logopedii. Udział w
kongresie stanowi dla ergo- i fizjoterapeutów oraz masażystów doskonałą okazję do zdobycia aktualnych informacji o
najnowszych metodach i technikach fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. W 2017 roku w kongresie udział wzięło 3 100
terapeutów.
Podczas targów therapie możliwe jest prowadzenie sprzedaży bezpośredniej oferowanych przez Państwa
produktów i usług.
Jeżeli są Państwo zainteresowani zaprezentowaniem swojej oferty na targach therapie Leipzig 2019 lub mają
dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym biurem.
Na życzenie prześlemy dokumenty zgłoszeniowe.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.therapie-leipzig.de
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