
Udstil på       

  

Medica/Compamed 2019 i 
Düsseldorf 18. – 21. november 
 

 

 

Leverer du teknologi eller produkter til sundheds-, hjælpemiddel- eller velfærdsindustrien, 
eller er du underleverandør til medtech-industrien og interesseret i salg til de globale 
markeder med udgangspunkt i Tyskland? Så læs mere her. 
 

I år har Dansk Industri, Danish Health Tech Group (en del af Eksportforeningen) og Danish.Care – i 
samspil med Healthcare DENMARK valgt at løfte i flok for at fremme den danske tilstedeværelse og 
dermed øge synligheden af de danske udstillere på både Medica og Compamed. Medica/Compamed i 
Düsseldorf er verdens absolut førende messe, som er delt i to overordnede områder: 
  

• Medica er verdens absolut førende messe i relation til sundhedsteknologi – og herunder 
hjælpemidler, velfærdsteknologi og rehabiliteringsudstyr. Læs mere om Medica her.  
 

• Compamed er den førende messe for en bred vifte af internationale medtech underleverandører, 
som har den nyeste teknologi inden for bl.a. innovative materialer, fremtidige komponenter og 
nye serviceområder, som er med til at skabe fremtidens medicoindustri. Læs mere her.  

 

Medica/Compamed har en stærk international profil. Messen er kombineret med et fagligt 
konferenceprogram og er mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren. Stedet er 
derfor den ideelle messe for danske virksomheder, der ønsker at udvide deres europæiske og globale 

eksport på området. I 2018 havde messen mere end 5.200 udstillere fra 66 forskellige lande og mere end 
120.000 besøgende fra 155 lande. Messen besøges både af producenter, forhandlere og agenter samt 
sundhedsprofessionelle indenfor hospitals- og sundhedsindustrien. 
 

Samlet dansk fællesstand på tre lokaliteter 
Dansk Industri, Danish Health Tech Group og Danish.Care arrangerer i år danske fællesstande, hvor 
danske virksomheder kan udstille på egne stande og samtidig nyde godt af fællesskabet blandt andre 
danske udstillere, et lounge- og mødeområde og let forplejning. Desuden vil der i samarbejde med de 
danske udstillere på Medica/Compamed blive udarbejdet et fælles udtryk og markedsføringsmateriale for 
at øge den danske synlighed på messen. Healthcare DENMARK deltager på de danske fællesstande med 

fælles promovering af danske styrkepositioner og sundhedsløsninger. 
 

Placering og vilkår for deltagelse  

Fællesstandene er støttet økonomisk af the Trade Council som hvert år støtter fælles eksportaktiviteter 
med ca. DKK35 mio. 

Standene opbygges af Standesign og inkluderer vægge og forhøjet gulv, lys, strøm, mødebord og stole. 
Det er muligt at tilkøbe yderligere ønsker til egen stand. Kontakt arrangørerne for yderligere info.  
 

Pris:   
Nøglefærdig stand inkl. opbygning, fuld service og media fee kr.  4.150 pr. m2 
Nøglefærdig stand over 12 m2 inkl. opbygning, fuld service og media fee kr.  6.225 pr. m2 
Raw space inkl. forhøjet gulv, fuld service, media fee og egen opbygning  kr.  3.150 pr. m2 
Raw space over 15 m2 inkl. forhøjet gulv, fuld service, media fee og egen opbygning  kr.  4.725 pr. m2 
 

OBS: Grundet nye regler fra Udenrigsministeriet er loftet for tilskud DKK 50.000 pr. virksomhed. Det 
betyder, at man som virksomhed kan få fuldt tilskud op til 12m2. Faktureringen sker medio august 2019. 
 

Online tilmelding 
Danish.Care (Medica hal 14) tilmelding her eller via www.danish.care/aktiviteter/eksportfremstoed/ 
For mere information om Medica, kontakt Helle Pedersen  

• Tlf. 6122 5756 eller mail: hp@danish.care 

Af formularen skal jeres min. standstørrelse og max. standstørrelse fremgå og ligeledes jeres 
foretrukne standtype (ex. hjørnestand eller en stand med åbne eller lukkede sider).  
 

Danish Health Tech Group (Compamed hal 8a) tilmelding her.  
For mere information om Compamed, kontakt Tais Max Hyltoft 

• Tlf. 2782 6630 eller mail: tais.hyltoft@dk-export.dk 
 

Dansk Industri (Medica hal 16) tilmelding her. 
For mere information om Medica, kontakt Emil Stub  

• Tlf. 3117 0898 eller mail: emns@di.dk 
 

Deadline for tilmelding: Senest 25. maj 2019 
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