
Pakken inkluderer:
• Virtuel messestand i 3D på 30 kvadratmeter
• 1 x 15 minutter indlæg på forum
• 1 produktvideo i ’Highlight-Medathek’
• 4 billedarealer
• 2 videoskærme
• 4 produkter
• 4 brochurer 
• 6 logoer
• Kommunikationspakke
• Online reklamemateriale

*Kommunikationspakke*
• Fremstilling af udstillers presseinformation i 

presse-center
• Messe-guide i trykt version (15.000 oplag, 

bilag i ’den Vincentz Medien und Versand’) – 
udstillers firmanavn som opslag i udstillerlisten

• Reklamepakke med gratis e-billetter til 
besøgende

*Online reklamemateriale*
• Online messe-guide
• Online brochure til besøgende, ved 

efterspørgsel også som trykt version
• Udstillere kan få et online banner med 

firmanavn og hal til egen hjemmeside, sociale 
medier eller signatur 

• Udstiller-databank på messehjemmesiden

Pris: 39.000 DKK (før tilskud på op til 75%)
Danish.Care har fået støtte fra Trade Council til den virtuelle fællesstand, 
og udstillere får efter fremstødet refunderet et beløb på op til 75% af 
egenbetalingen for deltagelse (dog max. 75.000 kr. iflg. gældende regler). 
Refusionsbeløbet fastlægges endeligt og overføres til de deltagende 
virksomheder efter fremstødets afslutning.

Praktisk information:
Til ALTENPFLEGE benyttes platformen NextFairs fra Aldinger & Wolf. Denne 
tilgås via webbrowser. Platformen tilbyder blandt andet:
• Intuitiv design af en individuel 3D-messestand
• Udveksling af visitkort med ét klik
• Mulighed for at arrangere konsultationsaftaler på forhånd
• AI-understøttet lead-generering
• Lead liste til download

Til at designe din virtuelle stand skal du bruge firmalogo, grafik, typografi, 
produktpræsentation, brochurer og præsentationsvideo. ALTENPFLEGE 
stiller skabeloner til messestande til rådighed, som individualiseres den 
enkelte virksomhed.

Bemærk:
• Tilkøb til Danish.Care-Pakken er ikke muligt. Ved ekstra behov for fx 

video, billeder, grafik mm. betales der for yderligere pakke
• Det vil være gratis for udstillere at invitere kunder til den virtuelle messe/

stand
• Besøgende på ALTENPFLEGE Virtual betaler 29 EUR for at besøge 

messen og den faglige kongres

Tilmelding:
Tilmeld via denne tilmeldingsformular: 
https://podio.com/webforms/18866084/1271866 

Deadline: Snarest mulig og senest d. 24. maj 2021

Yderligere information fås hos Danish.Cares 
sekretariat:

Chefkonsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, 
tlf. 2299 3244, alfs@danish.care

Project Manager Helle Pedersen, 
tlf. 6122 5756, hp@danish.care 

Om Danish.Care-Pakken

Praktik og tilmelding

ALTENPFLEGEs interdisciplinære koncept er bevaret i den digitale udgave 
af messen, hvor videndeling og kundedialog stadig danner grundlaget for 
messen. Danish.Care tilbyder danske virksomheder at deltage med rabat i 
samarbejde med The Trade Council. 

Med ALTENPFLEGEs nye og digitale format har du nu mulighed for 
at deltage på messen i 2021 med en innovativ, virtuel stand. Mød din 
målgruppe online med nye digitale funktioner - og kompetencer.

Om ALTENPFLEGE
• ALTENPFLEGE er Tysklands førende messe 

for ældrepleje og landets vigtigste mødested 
for plejesektoren

• Messen præsenterer de nyeste løsninger, 
trends, tjenester og produkter til stationær og 
ambulant ældrepleje

• ALTENPFLEGE udstiller inden for områderne: 
pleje & terapi, job & uddannelse, IT & 
management, ernæring & husholdning, tekstil 
& hygiejne samt rum & teknologi 

• Normalt har messen cirka 28.000 fysiske 
besøgende i løbet af de tre messedage 

Læs mere på www.altenpflege-messe.de

Tag med Danish.Care til den virtuelle 
ALTENPFLEGE 6. – 8. juli 2021!



Udstillerstande

Forum og ’Round table’

Produkt-highlight 

Visualisering af messen


