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Eksportfremstød med støtte fra The Trade Council 
 

RehaCare 2019 i Düsseldorf  
 

Har du interesse i salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi i Tyskland og 

globalt? Så kan du være med, når brancheforeningen Danish.Care arrangerer 

en dansk fællesstand på RehaCare d. 18. – 21. september 2019 i Düsseldorf. 
 

 
RehaCare i Düsseldorf er Europas største og mest toneangivende 
messe inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi til ældre og 
handicappede. RehaCare har en stærk international profil og er 
mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren.  
 

I 2018 havde RehaCare 50.600 besøgende fra 39 lande og 967 
udstillere fra 42 lande. RehaCare besøges både af producenter, 
forhandlere og agenter samt sundhedsprofessionelle indenfor 
hospitals- og plejesektoren og af brugere og patientorganisationer 
indenfor rehabiliteringsfeltet. 
 

Danish.Care har fået støtte fra The Trade Council til fællesstanden 
på RehaCare, og udstillere får efter fremstødet refunderet op til 
50% af egenbetalingen for deltagelse (dog max. 50.000 kr. iflg. 
gældende regler). Refusionen fastlægges og overføres til de 
deltagende virksomheder efter fremstødets afslutning. 

 
Fordele som udstiller på fællesstanden 

Vi har i lighed med tidligere år reserveret en central placering i hal 4 i messecentret, hvor Danish.Care 
Lounge står til rådighed for udstillere på den danske stand med mødefaciliteter, drikkevarer og snacks 
samt en let frokostforplejning. Du får en nøglefærdig stand og fuld service i et attraktivt og moderne 

design, hvor danske virksomheder kan udstille på egen stande og samtidig nyde godt af fællesskabet 
blandt andre danske udstillere. 
 
Som udstiller på den danske stand på RehaCare får du en unik eksponering og betydelig mulighed for at 

skabe international forretning. Du har adgang til netværksbegivenheder med internationale parter og god 
mulighed for at netværke og dele erfaring med andre danske udstillere på fællesstanden. Der faktureres 
et gebyr for brug af det fælles loungeområde. 
 
Firmaet Standesign er tilknyttet som standbygger på fællesstanden og står til rådighed med hjælp og 
service i forhold til opbygningen. Udstillere kan vælge enten en færdigopbygget nøglefærdig stand eller et 

”raw space” areal på fællesstandsområdet, med ansvar for egen standopbygning. 
 
Pris:  Nøglefærdig stand inklusiv opbygning og fuld servide kr.  3.000,- pr. m2 

Raw space stand med egen standopbygning kr.  2.000,- pr. m2 
Loungegebyr (i forhold til egen standstørrelse) kr.       75,- pr. m2 

Obligatorisk media fee pr. udstiller  kr.  1.125,- 
 

Ønskes deltagelse med egen standopbygning skal dette aftales særskilt med Danish.Care ved tilmelding. 
 
Tilmelding 
Messetilmelding formular F_AAB og Produktfortegnelse formular B kan downloades fra www.danish.care 
under ”Aktiviteter - Eksportfremstød.” Af formular F under ”Comments” skal jeres min. standstørrelse 
og max. standstørrelse fremgå og ligeledes jeres foretrukne standtype. 
 

Deadline 
Formular F fremsendes i udfyldt og underskrevet stand senest d. 1. maj 2019 til Danish.Care att: Helle 
Pedersen på hp@danish.care. 
 
 
Yderligere information fås hos Danish.Cares sekretariat 

Helle Pedersen, tel. 6122 5756, hp@danish.care 

Morten Rasmussen, tel. 2738 7832, mr@danish.care 
Eller se mere på www.danish.care 
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