therapie Leipzig
Orvosi rehabilitáció, prevenció, fizioterápia nemzetközi szakkiállítás és kongresszus
Lipcse, 2019. március 7-9.
www.therapie-leipzig.com
A kiállításról:
A kétévente megrendezésre kerülő szakkiállítás középpontjában a terápia, a prevenció és
az orvosi rehabilitáció áll. A téma most is aktuális. A sikeres megelőzés javítja az
életminőséget, ezen keresztül jelentősen csökkenthetők az egészségügyi és szociális
ellátás költségei. A megelőzésben kiemelkedő szerepet kap a fitness, a sport, a medical
wellness, a természetgyógyászat.
A kiállítás tematikája igen gazdag: fizioterápiás kezelésekhez, rehabilitációhoz
készülékek, segédeszközök, fitness és tréning gépek, tréning terápia, elektroterápia,
balneoterápia, aquaterápia, ergoterápia, logopédia, alternatív gyógymódok, stb.
A 2017. év rövid statisztikája: 354 kiállító, 20.000 m2 kiállítási terület, 3.100
kongresszusi résztvevő, 16.100 vásári szakmai látogató, kiknek körét fizioterapeuták,
gyógytornászok, masszőrök, sportterapeuták, fitness-edzők és szakorvosok tették ki.
A 2019. évi kiállítás területe ismét eléri a 20.000 m2-t, tehát az 1-es csarnokban teltház
lesz újra !
A vásári egységstandok (min. 9 m2 inkl. helydíj, szőnyegezett információs
COMFORT alapstand EUR 2.241, (kb. HUF 740.000,-) plusz EUR 186,- média
pausálé, AUMA-díj EUR 0,60,-/m2 mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú
standdal vonul fel. Kérjük, tekintse meg a honlapon látható videófilmet !
Kedvezményes árú helydíj + alapstand 2018. június 30-ig történő jelentkezés esetén áll
fenn.
A therapie Leipzig egyik vonzereje az árubemutató és közvetlen termék-kipróbálások
mellett, hogy bevonják a közönséget a gyakorlatorientált demonstrációkba, a kiállítást
kísérő kongresszus pedig – melynek szlogenje ,,tudomány a mindennapok érdekében” napjaink legégetőbb kérdéseiről szól, kiemelten kezelve a neurológia, ortopédia,
sportgyógyászat és szív,-és érrendszeri betegségek területét, hangsúlyozva az orvos és
gyógytornász közti team-munka szükségességét.
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. A helyszínen történő vásárlással
ellentétben az online verzió (regisztráció ellenében) gazdaságosabb: 1 napos jegy 5.300.HUF/db, 4 napos bérlet 9.600,-HUF-/db.
A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1), Halle 1.
Napi nyitva tartás: 10:00 órától 18:00 óráig
Utazási lehetőségek:
fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vagy vonattal, drezdai átszállással /
vagy egyénileg.
Szakmai szövetségeknek, kamaráknak, társaságoknak kedvezményes buszos, 3 napos utat
szervezünk (87.600.-Ft/fő áron, létszám függvényében). Kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba!
Szállás:
***szálloda a kiállítás és a belváros között:
A vásár és a belváros villamossal kb. 15 percre van, villamos megálló
közvetlenül a szálloda előtt.
A szálloda komfortos szobái zuhanyzós fürdőszobával, TV-vel
rendelkeznek. Mélygarázs is tartozik a hotelhez, mely térítés ellenében
vehető igénybe.

szoba példa

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük,
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu
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