
Når Health & Rehab Scandinavia slår dørene op i  
september måned 2020, har du som startup mulighed 
for at udstille i tre hele dage – ganske gratis!

Zonen giver dig chancen for at vise dine produktideer frem 
– og rig mulighed for at skabe nye relationer og komme i direkte dialog 
med de centrale aktører, der præger branchen anno 2020.

 Som udstiller på zonen på Health & Rehab Scandinavia  
kan du opnå stor synlighed og møde branchen og dine fremtidige kunder.

 Via zonen kan du som spirende og målrettet startup-virksomhed  
inden for sundheds- og velfærds-domænet få din teknologi, produktidé eller 
velfærds projekt valideret af publikum og eksperter. 

 I løbet af de tre messedage kan du på lige fod med de etablerede virksomheder 
udstille dit tidlige produkt eller produktidé i zonen og mærke interessen fra både 
brugere/borgere og branchen generelt.

 www.health-rehab.com

Teknologier

Fa
gl

ig
he

d

In
no

va
ti

on

Tendenser

Re
la

ti
on

er

Nyheder

Netværk

V
id

en

Debat

Seminarer

CareTech CHALLENGE
Zone of Innovation @ Health+Rehab 2020

Skandinaviens førende fagmesse

Health+Rehab 
Scandinavia 
Messen for hjælpemidler og 
velfærdsteknologi
2.-4. september 2020, Bella Center, København



 www.health-rehab.com

Så kontakt seniorkonsulent og netværksleder 
Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care og CareNet 
for at komme i betragtning til en gratis stand.
T +45 2299 3244
M alfs@danish.care 

Vi vurderer potentialet løbende – så vent ikke for længe med at kontakte mig.
 

Lad os sammen udvikle morgendagens danske hjælpemidler og 
velfærdsteknologi med internationalt potentiale.

Lyder innovationszonen på 
Health & Rehab Scandinavia 2020 
som noget for dig?

VI TILBYDER:
 En gratis stand på den store innovations-

zone centralt i messeområdet – med plads 
til ca. 25-30 udstillere

 Mulighed for at vinde den nystiftede  
startup-pris CareTech CHALLENGE 2020

 Stor synlighed af din startup-virksomhed 
og dit tidlige produkt/produktidé/projekt

 Virksomhedspræsentationer og produkt- 
pitches fra Speakers Corner i zonen

 Mulig deltagelse i forberedende accelera-
tor-aktiviteter, der skærper bl.a. dine salgs-
teknikker, Elevator-talen og salgsmateriale

 Netværksaktiviteter under messen, her-
under møderunde med faglige eksperter 
og mulige aftagere, som besøger messen 
– og din stand

 Deltagelse i udstiller-event  
onsdag d. 13. maj klokken 17-19

 Pressekontakter og mulighed for medie-
synlighed i samarbejde med messesekre-
tariatet og CareNet – Nationalt netværk for 
velfærdsteknologi 

 Bred eksponering og synlighed blandt de 
ca. 8.500 gæster, der besøger messen – 
fra hele 38 lande! – samt i programmet og 
online-katalog

 Mulighed for deltagelse i mentor- 
aktiviteter efter messen

VI FORVENTER:
 At du er top-motiveret og interesseret i 

at brage igennem som startup-virksom-
hed inden for branchen for hjælpemid-
ler, velfærds- og sundhedsteknologi

 At din stand er bemandet fra kl. 9.00 til 
17.00 alle tre dage

 At du har mod og lyst til at gå på  
Speakers Corner og pitche det aller-
bedste, du har lært - også på engelsk 
minimum en gang pr. dag på messen.

 At du selv booker og afholder udgifter 
til overnatning i København samt evt. 
grafisk materiale

 At du er klar til en karriere som 
velfærds innovatør – med hele verden 
som dit marked!
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