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Udstil på: 

 

Medica 2018, Düsseldorf 
 

Har du interesse i salg af hjælpemidler og sundhedsteknologi på det 

globale marked med udgangspunkt i Tyskland? 
 

Så kan du være med, når brancheforeningen Danish.Care arrangerer en dansk 

fællesstand på Medica d. 12. – 15. november 2018 i Düsseldorf. 
 

Medica i Düsseldorf er verdens absolut førende messe i relation til sundhedsteknologi – og herunder 

hjælpemidler, velfærdsteknologi og rehabiliteringsudstyr. Medica er den ideelle messe for danske 
virksomheder, der ønsker at udvide deres europæiske og globale eksport på området. Medica har en 
stærk international profil og er mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren. Messen 
har gennem tiden været det forum, hvor nye danske eksportører har kunnet afprøve sig selv på det 
globale marked og samtidig indgå i et netværk med mere garvede eksportører.  
 
Medica er i sandhed en international messe. I 2017 havde Medica 5.100 udstillere fra 66 forskellige lande 

og 123.500 besøgende fra forskellige 130 lande. Medica besøges både af producenter, forhandlere og 
agenter samt sundhedsprofessionelle indenfor hospitals- og sundhedsindustrien. 
 
Dansk fællesstand 

”Danish.Care – branchen for hjælpemidler og 
velfærdsteknologi” arrangerer i år en dansk fællesstand 

på Medica, hvor danske virksomheder kan udstille på 
egen stande og samtidig nyde godt af fællesskabet blandt 
andre danske udstillere, et lounge- og mødeområde og let 
forplejning.  
 
Danish.Care samarbejder med mulige andre danske 
fællesstande og udstillere på Medica/Compamed omkring 

fælles dansk markedsføring og synlighed. 
 
Placering og vilkår for deltagelse 
Vi har i lighed med tidligere år reserveret et areal i hal 14 
i Messecenter Düsseldorf og fællesstanden opbygges af Standesign.  
 

Pris 

Standleje med opbygning   kr. 5.200 pr. m2 
Obligatorisk media fee til messearrangøren kr. 2.925.- 
Faktureringen sker medio august 2018. 
 
Online tilmelding 
Messetilmelding formular AO finder du på dette link: 

https://application.messe-duesseldorf.de/medica/php/steps.php?txt_art_anmeldung=ZUGE&lang=2 

og på Danish.Care hjemmeside på www.danish.care under Aktiviteter og Eksportfremstød. Af formularen 

skal jeres min. standstørrelse og max. standstørrelse fremgå og ligeledes jeres foretrukne standtype 
(ex. hjørnestand eller en stand med åbne eller lukkede sider). 
 
Deadline for tilmelding og returnering af udfyldt og underskrevet formular AO er d. 8. juni 2018 til 
Danish.Care att: Helle Pedersen på hp@danish.care  

 
Yderligere information 

Kontakt Danish.Cares sekretariat Helle Pedersen t. 6122 5756, hp@danish.care eller Morten Rasmussen  
t. 2738 7832, mr@danish.care 
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