
Eksportfremstød med støtte fra The Trade Council 
 

RehaCare 2022 i Düsseldorf  
 

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

Så kan du være med, når Danish.Care arrangerer en dansk fællesstand på RehaCare i 

Düsseldorf den 14. – 17. september 2022. 
 

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 2019 havde RehaCare 38.600 besøgende og 751 udstillere 

fra 43 lande. RehaCare besøges både af producenter, 

forhandlere og agenter samt sundheds-professionelle indenfor hospitals- og plejesektoren. 

  

Danish.Care modtager støtte fra Trade Council til fællesstanden 

på RehaCare, og udstillere får efter fremstødet refunderet et 

beløb på ca. 60% af egenbetalingen for deltagelse (dog max. 

75.000 kr. ift. gældende regler). Refusionen fastlægges 

endeligt og overføres til udstillerne 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.  
 

Udstillere kan vælge enten en færdigopbygget nøglefærdig stand eller et ”raw space” areal på 

fællesstandsområdet, med ansvar for egen standopbygning. 
 

Pris 
Nøglefærdig stand inklusive opbygning og fuld service:  kr. 5.700 pr. m2 

Obligatorisk deltagergebyr pr. udstiller:   kr. 1.875  

Danish.Care loungegebyr inkl. let forplejning og adgang   

mødeborde (i forhold til egen standstørrelse):  kr. 85 pr. m2                 

Prisen er før tilskud fra Trade Council og ekskl. moms. 
 

Grundet regler fra Udenrigsministeriet er der et loft for tilskud på 75.000 kr. pr. virksomhed. 

Det betyder, at man som virksomhed kan få fuldt tilskud til en standstørrelse på op til 21m2. 

Ønskes yderligere kvadratmeter kontaktes Helle Pedersen på tlf. 6122 5756 eller 

hp@danish.care. Faktureringen sker primo august 2022. 
 

Standesign A/S er tilknyttet som standbygger på fællesstanden og står til rådighed fra start til 

slut med hjælp og service i forhold til opbygningen af din stand. 
 

Tilmelding: Tilmelding skal ske på dette link: podio.com/webforms/18866084/1271866 

Deadline for tilmelding er den 15. maj 2022. 
 

Yderligere information kan indhentes på www.rehacare.de, www.danish.care eller ved at 

kontakte:  

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

Morten Rasmussen, tlf. 2738 7832, mr@danish.care 
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