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A kiállításról: 

A világkongresszussal egybekötött szakkiállítás kétévente kerül Lipcsében megrendezésre. 

Sehol a világon nincs még egy ilyen komplex rendezvény a témában. Az OTWorld felöleli a 

következő területeket: ortopéd-technika, ortopéd cipők és podológia, rehatechnika, 

kompressziós terápia, K + F, berendezések, felszerelések, alap- és segédanyagok, 

szakkereskedelem, oktatás és továbbképzés, stb.  
 

A 2018. év rövid statisztikája: 570 kiállító 43 országból, 21.400 szakmai látogató 90 

országból, 320 előadó 30 országból. 
 

A vásári egységstandok (9 m2-től, sorstand helydíj EUR 192.-/m2, szőnyegezett 

információs alapstand EUR 123.- /m2, plusz EUR 229.- media pausálé, AUMA-díj EUR 

0,60.-/m2) mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel. 
 

Kedvezményes standhely-foglalás 2019. október 31-ig lehetséges, éljenek vele ! 
 

Hirdesse magát az OTWorld idején először megjelenő 64 oldalas ,,HowToTreat” szaklapban. 

A nemzetközi ISPO-val közös kiadvány második száma 2019. október 5-8. között Japánban, a 

kobe-i ISPO világkongresszuson lesz olvasható. Bővebb info vásárképviseletünkön. 
 

A vásár nagyon kedvezményes kiállítói részvételt biztosít Start up-ok, Campus-ok (oktatási 

intézmények, egyetemek, stb.), valamint a “Global Networking Area” területén szakmai 

szövetségeknek, tudományos társaságoknak, pl. ISPO, gyógytornászok, ezzel is segítve a 

nemzetközi tapasztalatcsere és bemutatkozás lehetőségét. 
 

A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat, workshop kíséri. 
 

Vásári belépőjegy számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. Mindegyikkel ingyenes a 

helyi tömegközlekedés a megadott tarifa zónákon belül. A helyszínen történő vásárlással 

ellentétben az online verzió (regisztráció ellenében név,- és e-mail-cím megadása szükséges) 

gazdaságosabb:  

csak a kiállítás megtekintésére, online verzió: 

1 napos jegy 5.700.-HUF/db, 1 napos csoportos (5 főtől felfelé) 4.650.-HUF/db, 

4 napos bérlet 12.400.-HUF/db, 

kiállítás / világkongresszus, kettő az egyben belépőjegyek, online verzió: 

1 napos 44.950.-HUF/db, 4 napos bérlet 127.100.-HUF/db 
 

A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1)  

Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig (zárás napján 16:00 óráig) 
 

Utazási lehetőségek: 

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

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 
 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves rendelkezésére, 

legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy szállásfoglalás, repjegy, vásári 

belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

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