
Odense Congress Center den 16.-18. marts 2022



Book en stand på Danske Fysioterapeuters 
Fagkongres og præsentér dit firma eller produkt 
for mindst 1.200 fysioterapeuter fra hele landet.

Alle priser er ekskl. moms.

Stande og priser

Opbyggede stande (min. 6 m2), pris per m2      Kr. 1.799
Inkl. i pris er hvide standvægge mod nabo, skiltefriser på åbne sider, gråt gulvtæppe,
1 LED spot fra loft per. 9 m2, 1 stk. 230V gulvmonteret strømstik, støvsugning på 1. udstillingsdag
samt 1 stk. udstillerkort per 9 m2 stand. Inkl. forplejning til 1 person alle 3 dage.

Uopbyggede stande (min. 36 m2), pris per m2       Kr. 1.299
Inkl. markering af stand på gulv, støvsugning på 1. udstillingsdag samt 1 stk. udstillerkort 
per 9 m2 stand. Inkl. forplejning til 1 person alle 3 dage.

New Bizz stand (3 m2), pris per stand        Kr. 3.000
Inkl. i pris er hvide standvægge mod nabo, gråt gulvtæppe, 1 LED spot på arm, 
1 stk. 230V gulvmonteret strømstik, støvsugning på 1. udstillingsdag, 1 stk. udstillerkort 
samt tilmeldingsgebyr. Inkl. forplejning til 1 person alle 3 dage. 
NB! Denne pris tilbydes udelukkende til nye udstillere, som ikke tidligere har deltaget, 
og standstørrelsen kan ikke ændres.

Tilmeldingsgebyr, pris per stand        Kr. 2.195
Gælder ikke New bizz stande.

Ekstra udstillerkort          Kr.    990
Inkl. forplejning til 1 person alle 3 dage.

Som udstiller har du muligheden for at møde mindst 1.200 engagerede fysioterapeuter fra hele landet, som er samlet i 3 dage for at blive 
klogere på den nyeste forskning og udvikling på de fysioterapeutiske kerneområder. Tre dage med mere end 120 foredrag, workshops og 
symposier.

Det er syvende gang at Danske Fysioterapeuter afholder kongressen, og udstillerne får denne gang mulighed for at invitere gæster med 
tilknytning til sundhedssektoren; fx sundhedspersonale, ergoterapeuter, sygeplejersker, læger m.fl. Dette er en rigtig god mulighed for at 
besøge Danmarks største og eneste udstilling for trænings- og behandlingsudstyr, der ikke skal deltage på fagkongressen.



Tidsplan
Opbygning af stande  Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 08.00 – 22.00
     Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08.00 – 10.00

Udstilling:    Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 10.00 – 18.00* 
     Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 08.45 – 18.00**
     Fredag d. 18. marts 2022 kl. 09.00 – 17.00

Nedtagning:   Fredag d. 18. marts kl. 17.00 – 23.00

Alle priser er ekskl. moms.

Synliggør din stand udenfor dit standområde

Banner på søjlerne i udstillingshallen       Kr. 5.400 
Prisen er ekskl. produktion. Tilbud kan indhentes ved OCC. Bannermål 75 cm x 650cm.

Gaver/information placeret på stole i foredragslokaler    Kr. 5.400
Udstiller står selv for produktion.

Keyhangers            Kr. 5.400
750 stk. udleveres til besøgende på fagkongres og udstilling. Udstiller står selv for produktion.

Materiale i kongrespose         Kr. 5.400
Udleveres til besøgende på fagkongres. Udstiller står selv for produktion. 

*Udstillingen har åbent onsdag for gæster, 
som udstillerne selv inviterer samt studerende. 

**Om torsdagen har deltagerne på fagkongressen 
adgang til udstillingen fra kl. 08.45. 
Udstillernes inviterede gæster har adgang fra kl. 10.30.



Hvorfor skal du udstille på kongressen?

Book din stand nu…
og få størst mulig indflydelse på din placering

Kontakt Salgskonsulent Jacob Grodt
Mobil +45 21 26 68 84
E-mail: jag@occ.dk

Arrangør
Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70
2300 København S
Tlf. +45 3341 4620
Web: www.fysio.dk

"  Som Danmarks største leverandør af udstyr til genoptræning og fysioterapeutisk behandling, 
er Fagkongressen en vigtig mulighed for at møde vores kunder. Det er en god anledning til at vise 
hvad der rør sig inden for genoptræningsmarkedet og til at fremvise de nyeste produkter. Vores 
dygtige konsulenter ser altid frem til at møde og inspirere såvel eksisterende, som potentielle 
kunder, til hvordan de kan optimere deres og klienternes hverdag. " 

- Michael Bøgh Larsen, Adm. direktør

"  PROcare ser frem til i fællesskab med Danske Fysioterapeuter og Odense Congress Center, 
at 2022 bliver den største og bedste udstilling nogensinde for fysioterapeuter. Med de nye tiltag i 
2022, såsom åben udstilling, selvom man ikke deltager på selve Fagkongressen, sikrer man at så 
mange som overhovedet muligt får adgang til at opleve, hvad hele branchen tilbyder af løsninger 
samlet på et sted i Odense. Vi glæder os allerede til et brag af en Fagkongres i marts 2022. "
- Tim Bang, Direktør

"  Fysiodema deltager på Fagkongressen, fordi vi her har en unik mulighed for at præsentere 
vores produkter til vores kunder. Denne gang har vi bl.a. den seneste AlterG® model med, så 
vores kunder kan se og høre hvorfor patienter er så glade for AlterG træning. De kan selv gå eller 
løbe på AlterG, og forstå hvorfor gigt og patienter med kompromitteret gang af anden årsag  
søger til klinikker, der har en AlterG. " 

- Kaare Fiala, Direktør


