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Vil I med på den danske fællesstand på Paris Healthcare Week? 

 
 
Paris Healthcare Week, 29. – 31. maj 2018 
Indgangen til det franske marked for hospitals– og velfærdsteknologiske løsninger 
 
Dansk Rehab Gruppe og den danske ambassade i Paris organiserer for femte gang en dansk fællesstand 
på den franske hospitals– og ældreplejemesse Paris Healthcare Week. Messens mere end 17.000 besø-
gende er en blanding af hospitals– og plejehjemsdirektører og professionelt plejepersonale, ofte med 
beslutningskompetence (én ud af to besøgende har et konkret investeringsprojekt). Med sin mangeårige 
tilstedeværelse er den danske stand blevet et fast indslag på messen, som efterspørges af de franske 
besøgende og prioriteres af messens ejere, FHF, foreningen for offentlige hospitaler og plejehjem. FHF, 
der er en vigtig spiller på det franske marked, bidrager i høj grad med at markedsføre den danske stand. 
 
Placering og vilkår                                                                                                                                  
For at give mere gennemslagskraft vil den danske stand som noget nyt kombinere udstillere fra såvel 
hospitals– som plejehjemssektoren. Der er reserveret en stand på 132 m2, der ligger i grænseområdet 
mellem velfærdsteknologi og hospitalsløsninger.  
 
Pris og eksportstøtte                                                                                                                                                      
DRG har søgt og fået tilsagn om støtte fra Eksportrådet til fremstødet. Det betyder, at ca. 
45% af deltagerprisen efterfølgende tilbagebetales til udstillerne.  
 
Danske virksomheder kan deltage med én af følgende pakker: 

•    Egen stand på fællesstanden (min 9 m2. inkl. lys/el, mødebord/3 stole og adgang til fælles køk-
ken). Pris pr. m2 kr. 7.582 før tilbagebetaling af eksportstøtte. 
 

• Deltagelse på fællesområdet (antal produkter afhængigt af deres størrelse). Fællesområdet op-
deles i 3-4 delområder (temaer). F.eks. løsninger til forebyggelse af arbejdsskader, løsninger til 
sansestimulering, løsninger til effektivisering af arbejdsgange på hospitaler m.v. Temaerne vil af-
hænge af de deltagende virksomheders produkter. Deltagelse på fællesområdet koster kr. 
35.000 før tilbagebetaling af eksportstøtte.  

 
Min. 8 virksomheder skal deltage for at projektet gennemføres.  
 
Tilmelding  
Tilmelding skal ske via dette link: https://podio.com/webforms/18866084/1271866 
Deadline for tilmelding er d. 10. december 2017 
 
Yderligere information 
Helle Pedersen på hp@rehabgroup.dk, +45 6122 5756 
Annette Bertelsen på annber@um.dk, +33 1443 12177 
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