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Me m b e r s h i p :

 

A kiállításról: 

Az előző kiállításon debütáló, kétévente megrendezésre kerülő kórházi,- és járóbeteg ellátás 

szakkiállítás sok éven át Pflege + Homecare néven volt ismert. A koncepció,- és névváltást 

az indokolta, hogy igény merült fel az egységes betegellátás megvalósítása érdekében a 

klinikai kezelést követő, a klinikán kívüli, azaz otthoni, és/vagy járóbeteg ellátást a piaci 

igényekhez és betegelvárásokhoz igazítsák. Ehhez mutat a MEDCARE megoldási 

lehetőségeket.  

Tematikák: aneszteziológia, fertőtlenítés, hulladékgazdálkodás, intenzív betegellátás, 

inkontinencia betétek, orvosi ellátás, orvosi és ápolási eszközök, tisztítószerek, kenőcsök, 

egyesületek, stb. 2015. évi statisztika: 69 kiállító, 1.000 kongresszusi résztvevő. 
 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe 

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg 
 

Szállás:  
 

**szálloda a központi állomás közelében: 

A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi  postaépületből 

alakították át. 163 egyszerű, de modern szobával rendelkezik, 

melyek mindegyikében van fürdőszoba, kábel TV és internet-

kapcsolat. A hotel a központi állomástól 250 m-re, a belvárostól 

500 m-re helyezkedik el. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

***szálloda a központ és a vásár között félúton: 

A hotel előtt található a villamosmegálló, ahonnan a kiállítási 

területre vagy a központba lehet jutni, átszállás nélkül kb. 15 

perc alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini-bár, 

légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürdőszoba és hajszárító. 

Parkolási lehetőség a szállodánál térítés ellenében. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

***szálloda Lipcse szívében: 

A hotel a főpályaudvar mellett található, így nagyon jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. Ezen kívül a belváros és 

a történelmi városközpont 2 perc sétával elérhető. 

A légkondicionált szobákban internet lehetőség, étkezdéjében 

kiváló reggeli van. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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