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therapie Leipzig 
Orvosi rehabilitáció, prevenció és fizioterápia 
nemzetközi szakkiállítás és kongresszus 
www.therapie-leipzig.de 

Lipcse, 2017. március 16-18. 
 
 
 
A kétévente márciusban megrendezésre kerülő “therapie” szakkiállítás középpontjában a 
terápia, a prevenció és az orvosi rehabilitáció áll.  
 
A téma most aktuálisabb, mint valaha. A sikeres megelőzés javítja az életminőséget, ezen 
keresztül jelentősen csökkenthetők az egészségügyi és szociális ellátás költségei. A 
megelőzésben kiemelkedő szerepet kap a fitness és a sport, a medical wellness, a 
természet-gyógyászat, bővül a gyógytornászok, masszőrök és gyógyfürdő mesterek 
szakterülete is, munkájuk felértékelődik. 
 
Az előző, 2015. évi therapie nagyságát jól mutatják a statisztikai számok: 315 kiállító, több mint 
14 országból érkezett 15.300 látogató, a kiállítással párhuzamosan szervezett kongresszus 
szekcióülésein 2.850 fő vett részt, zömében fizioterapeuták, gyógytormászok, masszőrők, 
sportterapeuták, fittness-edzők és szakorvosok. 
 
A 2017. évi kiállítás az alábbi területeket öleli fel:  
terápiás/rehabilitációs eszközök és berendezések, fittness 
gépek, megelőző és erősítő szerek, egészségmegőrző 
termékek, alternatív gyógymódok, wellness, oktatás, 
tanácsadás, stb.  
 
Díszvendég: Hollandia. 
A holland Fizioterapeuta Egyesület aktívan vesz részt a 
tudományos előadásokon és a kongresszuson is. 
 
Kiállítói részvétel költségei: sorstand esetén 126,-
EUR/m2, + AUMA-díj: 0,60 EUR/m2, + egység-
standépítés kb. 80,- EUR/m2, + árambekötés 123,- EUR, + kötelező katalógus bejegyzés 176,- 
EUR/cég, mely költségeket + 19% MwSt. terhel. 
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15. 
 
Kiállítás szervező részlegünk, az Interpress Kiállítások Kft. kulcsrakész standajánlattal, vagy 
egyéni részvétel esetén szakmai tanácsokkal készséggel szolgál. 
 
Amennyiben szaklátogatóként a kiállítást kísérő kongresszuson, ill. szekcióüléseken szeretne 
részt venni, pontos szakmai program a kiállítás honlapján olvasható: www.therapie-leipzig.de . 
Szakmai kamaráknak, egyesületeknek kedvezményes részvételt biztosítunk csoportos 
kiutazás esetén. 
 
Utazási irodánk, az Interpress Travel örömmel nyújt segítséget kiutazásuk megszervezéséhez 
(szállásfoglalás, repülőjegy, vonatjegy, kedvezményes belépőjegy forintért elővételben, stb.) 
 
A Lipcsei Vásárok magyarországi képviseletvezetője, Seifert Ibolya (tel: 302-7525, e-mail: 
seifert@interpress.hu) további naprakész információkkal is készséggel szolgál.  
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