
 

 

 

Udstil på den danske fællesstand på Naidex 2019 
 

Naidex 2019 
Birmingham,  
26. – 27. marts 2019 
 

Har du interesse i salg og markedsføring på det engelske marked? 
 
Danish.Care arrangerer igen i 2019 en dansk fællesstand på Naidex 2019 i Birmingham, England. 
 

Naidex er Englands førende messe indenfor hjælpemidler og 
rehabilitering, og messen investerer kraftigt i udvikling og fornyelse. 

Messen inkluderer også et større talerprogram og mulighed for 
deltagelse på seminarer og med præsentationer af produkter.  
Naidex besøges af både sundhedsprofessionelle, indkøbere, 

beslutningstagere og borgere og pårørende. 
 
Naidex havde i 2018 over 12.000 besøgende og afvikles i år med over 

200 seminarer og anslået 300 udstillere. 
 

Vi har fået forhandlet os frem til en god pris og nogle fornuftige vilkår 
for deltagelse – og en central placering midt i udstillingsområdet. Der 
vil være loungeområde med mødefaciliteter på fællesstanden. 

 
Pris for standleje 

Udstil på Danish.Cares fællesstand til kr. 2.995 pr. m² 
 
Administrationsgebyr 

For medlemmer af Danish.Care kr. 1.000 pr. udstiller 
For udstillere der ikke er medlem af Danish.Care kr. 4.995 pr. udstiller. 
 

Standlejen inkluderer 
• Hvide standvægge, gråt gulvtæppe og frisekant med navn 

• Lys og strømudtag 
• Cafébord med 4 stole 
• Daglig rengøring og affaldshåndtering 

• Inkl. katalogoptagelse og markedsføringsmateriale 
• Mulighed for at holde præsentationer og oplæg 
 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på dette link: https://podio.com/webforms/18866084/1271866 

Deadline for tilmelding er d. 10. december 2018 
 
Placering og opbygning 

Indplacering af stande foretages efter deadline. Efter accept fremsendes halplan og standnummer. 
 
Yderligere information 

Morten Rasmussen på mr@danish.care, +45 2738 7832 
Læs mere på www.naidex.co.uk 

”Lemco Rehab & Fysio deltog i Naidex i 
2018, et besøg vi ikke har fortrudt. 

Mange meget interesserede 
besøgende, der oprigtigt kom for at 
blive klogere. Der var masser af 

mennesker alle 3 dage, og jeg har ikke 
fortrudt at have deltaget. Det gav 
ligeledes gode kontakter til flere 

udenlandske potentielle distributører. 
Infrastrukturmæssigt fungerer 

Birmingham godt, så Naidex får mine 
varmeste anbefalinger for andre der vil 
afprøve det engelske marked. ” 

 
Carsten Lemche, ejerleder, LEMCO 
Rehab & Fysio ApS 
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