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A kiállításról: 
 

A kétévente megrendezésre kerülő szakkiállítás középpontjában a terápia, a prevenció 

és az orvosi rehabilitáció áll.  
 

A sikeres megelőzés javítja az életminőséget, ezen keresztül jelentősen csökkenthetők 

az egészségügyi és azociális ellátás költségei. A megelőzésben kiemelkedő szerepet 
kap a fitness, a sport, a medical wellness, a természetgyógyászat.  
 

Vásári tematika: fizioterápiás kezelésekhez, rehabilitációhoz készülékek, 

segédeszközök, fitness és tréning gépek, tréning terápia, elektroterápia, balneoterápia, 

aquaterápia, ergoterápia. logopédia, alternatív gyógymódok, stb.  
 

Az előző év statisztikája: 14 országból 371 kiállító, 20.000 m2 kiállítói terület, több 

mint 3.000 kongresszusi résztvevő, 16.800 szakmai látogató. 
 

A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig  
ellenőrizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 

 

Utazás: 
 

fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vonattal, drezdai átszállással / 
egyénileg 

 

Szállás: 
 

A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a 

belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher strassei 

megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett szálloda 

szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes WLAN áll 

rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a környező utcákban is 

lehetséges a parkolás. Reggelije bőséges. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

A 3*-os Days Inn Leipzig Messe szálloda Lipcse északi 

Wiederitzsch negyedében, a Leipziger Messe vásártól mindössze 1 

km-re, a központi pályaudvartól villamossal kb. 20 percre, a 

Georg-Herwegh-Straße villamosmegállótól 150 méterre található. 

Modern szobái gardróbbal, TV-vel rendelkeznek. Ingyenes 

parkolási lehetőség, felár ellenében szauna vehető igénybe. A hotel 

által kibocsátott kártyával a vendégek ingyenesen vehetik igénybe 
a tömegközlekedési eszközöket Leipzig városában. Reggelije 

svédasztalos. 
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Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk  

örömmel áll szíves rendelkezésére, legyen szó  

kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy  

szállásfoglalás, repülőjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 
 

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