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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ TH EΛΛΑΔΟ ΣΟ ΝΣΤΕΛΝΣΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
    

 

   
 

        Νηύζζειληνξθ, 4 Οθηωβξίνπ 2016 

         

 

Απολογιζμόρ διεθνούρ έκθεζηρ οπθοπεδικών πποϊόνηων και εξοπλιζμού για ΑΜΕΑ, 

Rehacare (Νηύζζελνηοπθ, 28.9-1.10.2016) 

 

Α. Πεπιγπαθή-ηαηιζηικά ζηοιχεία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 28 επηεκβξίνπ έωο 1 Οθηωβξίνπ 2016 ζην Νηύζζειληνξθ,  ε Γηεζλήο 

Έθζεζε Rehacare, www.rehacare.de ηελ νπνία  επηζθεθζήθακε θαη ε νπνία  πξνζέιθπζε 916 

εθζέηεο από 36 ρώξεο θαη 49.300 επηζθέπηεο θαηαιακβάλνληαο έθηαζε 32.000 η.κ. εθηεηλόκελε 

ζε 6 αίζνπζεο ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Düsseldorf.  

 

Η Rehacare πξαγκαηνπνηείηαη από ην 1977 θάζε ρξόλν ζην Νηύζζειληνξθ θαη αθνξά νξζνπεδηθά 

πξνϊόληα, εμνπιηζκό γηα θπζηνζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηζκώλ, θαζώο θαη εμνπιηζκό 

γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

 

Φέηνο ηόζν ν αξηζκόο ηωλ εθζεηώλ, όζν θαη ηωλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ παξνπζίαζε αμηόινγε 

αύμεζε. Όπωο θαίλεηαη θαη από ην παξαθάηω δηάγξακκα, ζηε θεηηλή δηνξγάλωζε ζπκκεηείραλ 

916 εθζέηεο (758 εθζέηεο πέξπζη), ελώ ε πξνζέιεπζε ηωλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 49.300 

άηνκα (έλαληη 38.927 ην 2015), ζεκεηώλνληαο αύμεζε πεξίπνπ +3,4% ζε ζρέζε κε πέξπζη.  

 

 
Πεγή: AUMA θαη γηα ηα ζηνηρεία 2016 Messe Düsseldorf 

 

 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηωλ επηζθεπηώλ ηεο Rehacare πξνέξρεηαη από ηε Γεξκαλία, ελώ νη 

ππόινηπνη επηζθέπηεο πξνέξρνληαη θπξίωο από άιιεο επξωπαϊθέο ρώξεο.  

 

 Σν πιήζνο ηωλ εθζεηώλ παξνπζίαζε αμηόινγε αύμεζε +20,8% θαη αλήιζε ζηηο 916 

ζπκκεηνρέο από 36 ρώξεο (πέξπζη 758 εθζέηεο). εκεηώλεηαη όηη ζηελ έθζεζε ππήξμαλ θαη 

ζπιινγηθά πεξίπηεξα ρωξώλ από Γαλία, Γαιιία, Ηλωκέλν Βαζίιεην, Κίλα, Κνξέα θαη Σαϊβάλ, 

ελώ πνιπάξηζκεο ήηαλ νη ζπκκεηνρέο θιαδηθώλ θνξέωλ, π.ρ. ηνπ Danish Rehabilitation Group, 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR), Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), Deutscher Rollstuhl-

Sportverband e.V. (DRS) θιπ. πλνιηθά ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξεο από 100 ελώζεηο θαη 

http://www.rehacare.de/
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νξγαλώζεηο, νη νπνίεο παξείραλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ζπδήηεζαλ ηξέρνληα 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ άηνκα κε αλαπεξίεο.  

 

Η έθζεζε έιαβε ρώξα ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Dusseldorf, ελώ παξάιιεια 

δηνξγαλώζεθε πιεζώξα παξνπζηάζεωλ, δηαιέμεωλ θαη νκηιηώλ κε επίθεληξν ην REHACARE 

FORUM,  ζεκηλάξην κε ζέκα Living with care@home, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ζην ζπίηη, δηαιέμεηο ζε ζέκαηα εξγαζίαο Market Place brain,  θηλεηηθόηεηαο θαη ηαμηδηώλ- 

mobility and traveling, ελώ ππήξρε θαη ζεκαηηθή ελόηεηα αθηεξωκέλε ζηα αζιήκαηα, ζηελ νπνία 

είρε δηνξγαλωζεί εμεηδηθεπκέλνο ρώξνο, πξνθεηκέλνπ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα 

δνθηκάζνπλ δηάθνξα αζιήκαηα.   

 

ηελ θεηηλή Rehacare ζπκκεηείραλ από ηε ρώξα καο: 

1. Γηα δεύηεξε θνξά ν ύιινγνο αηόκωλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα Φίιωλ Ν.Ρνδόπεο 

'ΠΔΡΠΑΣΩ' . Ο ελ ιόγω ύιινγνο αξηζκεί πεξίπνπ 300 κέιε κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη 

150 ελεξγνύο εζεινληέο. www.perpato.gr  

2. Δηαηξεία STEP-ON, νξζνπεδηθά πξνϊόληα www.step-on.net  

3. Δηαηξεία PSILIAKOS , λνζνθνκεηαθόο εμνπιηζκόο, www.psiliakos.gr  

4. Petrotos Marios- Ermis EA, θαηαζθεπή αλαπεξηθνύ ακαμίδηνπ http://www.laddroller.com/    

 

 

Η επόκελε Rehacare ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Νηύζζειληνξθ ζηηο 4-7.10 2017.  
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