
 
Udstil på den danske fællesstand på Leva & Fungera med støtte fra The 
Trade Council (Udenrigsministeriet) 
 

 

Leva & Fungera Gøteborg  
26. – 28. marts 2019 
 
Har du interesse i salg og markedsføring på det svenske marked? 
Danish.Care arrangerer igen i 2019 en dansk fællesstand på Leva & Fungera 2019 i Gøteborg, Sverige. 
 

Leva & Fungera er Sveriges største og mest etablerede messe af sin 
art. Messen fokuserer på det nyeste inden for hjælpemidler og 
teknologi for at forbedre livet for mennesker med fysiske handicap, 
og er et forum for udveksling af ny viden og udvikling på marked. 
 

Leva & Fungera besøges af sundhedsområdets fagprofessionelle, 
indkøbere, beslutningstagere og borgere og pårørende og i 2017 
havde messen 14.000 besøgende. Messen byder på et stort program 
med seminarer, debatter og diskussioner. 
 

Danish.Care – branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 
arrangerer en dansk fællesstand på Leva & Fungera 2019. 
Vi har reserveret en central placering, hvor der vil være 
loungeområde med drikkevarer og snacks samt mødefaciliteter 
for udstillere på fællesstanden. 

 
Danish.Care modtager støtte fra The Trade Council til det fælles eksportfremstød, 
og det har muliggjort en prisreduktion på standlejen. Dertil kommer, at de 
deltagende virksomheder vil få refunderet yderligere ca. 30% af egenbetalingen     

                                              efter fremstødet er gennemført.  
 

Pris for at udstille på Danish.Cares fællesstand (dertil kommer en efterfølgende tilbagebetaling af ca. 30%) 
Standleje:   DKK 1.860 pr. m²  
Grundafgift:  DKK 4.200,- 
Udstillerforsikring:  DKK 1.050,- 
 

Administrationsgebyr: 
DKK 1.000 pr. udstiller.  
 

Standlejen inkluderer: 
• Hvide standvægge og gulvtæppe og frisekant inkl. tekst 
• Spots og strømudtag 
• Cafébord med stole, en informationsdisk samt en brochureholder og affaldshåndtering 
• Katalogoptagelse, markedsføringsmateriale samt fri WIFI i hallen 

 

Tilmelding 
Tilmelding skal ske på dette link: https://podio.com/webforms/18866084/1271866 .  
Deadline for tilmelding er d. 10. december 2018 
 

Yderligere information 
Helle Pedersen på hp@danish.care, +45 6122 5756  
Læs mere på www.levafungera.se 

”I Sverige er der en anden 
messestruktur, end vi kender det i 
Danmark. Hvert år afholdes der en 
række mindre messer forskellige steder 
i landet.  
Den eneste større tilbagevendende 
messe, er Leva & Fungera, som holdes 
hvert andet år i Göteborg. 
Vi har oplevet denne messe som en 
god og vigtig indgang til det svenske 
marked og derfor udstiller vi også på 
Leva & Fungera igen i 2019.” 
 
Peter Maindal, CEO for Vendlet 
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