
 

 

 

Udstil på den danske fællesstand på Naidex 2020: 
 
Naidex 2020 
Birmingham,  
9.-10. november 2020 (NYE DATOER) 
 
Har du interesse i salg og markedsføring på det engelske marked? 
 
Danish.Care arrangerer igen i 2020 en dansk fællesstand på Naidex 2020 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. 
 
Naidex havde i 2019 over 18.000 besøgende og afvikles på de nye datoer 
i 2020 med over 300 seminarer og anslået 400 udstillere. 
 
Vi har forhandlet os frem til en god pris og fornuftige vilkår for 
deltagelse – især 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 ikke-medlemmer af Danish.Care kr. 4.995 pr. udstiller. 
 
Standlejen inkluderer 
• Hvide standvægge, gråt gulvtæppe og frisekant med navn 
• Lys og strømudtag 
• Daglig rengøring og affaldshåndtering 
• Inkl. katalogoptagelse og markedsføringsmateriale i 15.000 ’Show Bags’ 
• Mulighed for at holde præsentationer og oplæg 
• Fælles lagerrum (mindre) 
• Møbler (Caféborde og stole) kan tilkøbes.  
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske på dette link: https://podio.com/webforms/18866084/1271866 
Deadline for tilmelding er d. 1. juni 2020 
 
Placering og opbygning 
Indplacering af stande foretages efter deadline. Efter accept fremsendes halplan og standnummer. 
 
Yderligere information 
Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care, +45 2299 3244 
 
Læs mere på www.naidex.co.uk 

”Naidex 2019 var en rigtig 
spændende oplevelse for os.  
Det var første gang, vi viste vores 
produkter i UK - og sikke en 
interesse de fik. Masser af 
nysgerrige og vidende besøgende i 
den rigtige målgruppe. Det har 
været godt for os for at komme i 
gang på det britiske marked og 
messen har givet os spændende 
nye kontakter. Rigtig godt at 
messen også giver mulighed for at 
give pitch af nye produkter på 
scenen – og så har den flere 
forskellige priser, man kan 
nomineres til – og vinde.” 
 
Anders Hansen 
CEO INMUTOUCH 


