
INFORMACJE 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH

International Trade Show 
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15 – 18 May 2018
Leipzig, Germany

TERMIN:	 15	-	18	maja	2018	
MIEJSCE:	 Nowe	Tereny	Targowe,	hale:	1,	3	i	5
	 Messe-Allee	1,	04356	Lipsk,	Niemcy

W	przypadku	pytań	dotyczących	targów,	kongresu,	biletów	wstępu	lub
ofert	wyjazdów	na	targi,	prosimy	o	kontakt	z	przedstawicielstwem	targów	
OTWorld	w	Polsce:

Targi	Lipskie	Polska	Sp.	z	o.o.
Atelier	Residence	|	ul.	Bagno	2,	lok.	112	|	00-112	Warszawa
tel.:	22	414	44	71,	72,	73	|	e-mail:	info@targilipskie.pl	|	www.targilipskie.pl

CENY BILETÓW NA TARGI 
(w	euro)

Bilet	jednodniowy	on-line	 18,00

Bilet	jednodniowy	 29,00	

Bilet	jednodniowy	ulgowy*	 9,00

Bilet	na	całe	targi	on-line	 40,00

Bilet	na	całe	targi	 59,00

Bilet	na	całe	targi	ulgowy*	 21,00
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PARTNER TARGÓW
Bundesinnungsverband	für	Orthopädie-Technik	

Organizator Światowego Kongresu
confairmed	GmbH

Organizator targów OTWorld 
Leipziger	Messe	GmbH

Partner Medialny
Verlag	Orthopädie-Technik

Zd
ję

ci
a:

	L
ei

pz
ig

er
	M

es
se

	G
m

bH
:	W

al
tra

ud
	G

ru
bi

tz
sc

h,
	M

ar
tin

	K
lin

dt
w

or
th

,	T
om

	S
ch

ul
ze

	|	
Ad

ob
eS

to
ck

:	M
at

ej
	K

as
te

lic
,	J

ak
ob

	F
is

ch
er

,	A
le

xa
nd

er
	R

at
hs

	|	
PU

N
C

TU
M

:	B
er

tra
m

	K
ob

erINFORMACJE PRAKTYCZNE

KONTAKT

LIPSK - NAJSTARSZE MIASTO TARGOWE:
POZNAJ JEGO UROK!

BAWARSKI WIECZÓR 
W LIPSKU

Pełne życia, wydarzeń kulturalnych  
i spotkań towarzyskich: odwiedzając targi 
OTWorld warto zaplanować przynajmniej 
jeden wieczór w centrum miasta. 
Historyczna starówka, piękne kamienice  
i wąskie, pełne uroku uliczki to prawdziwe 
oblicze Lipska. Lokalne restauracje  
i kawiarnie oferują wiele saksońskich 
specjałów, a najsłynniejszy deptak  
w Lipsku – Barfussgässchen tętni życiem 
do białego rana. Lipsk oferuje także typowo 
klasyczne atrakcje w postaci koncertów 
symfonicznych w Gewandhaus, występów 
chóru św. Tomasza, koncertów operowych 
oraz przedstawień baletowych, spotkań 
kabaretowych, sztuk teatralnych, a także 
interesujących imprez tematycznych 
i wystaw w galeriach. Więcej informacji 
o Lipsku na: www.leipzig.de.

Wszystkich gości targów OTWorld za-
praszamy we wtorek wieczorem, 15 maja 
2018, do udziału w niezapomnianym wie-
czorze bawarskim. Bankiet z muzyką na 
żywo, specjałami kuchni bawarskiej oraz 
świeżym piwem prosto z beczki, roz-
pocznie się o godz.19:30. Bilety wstępu 
będzie można zakupić od stycznia 2018 
na stronie: www.ot-world.com.

CENY
CENY BILETÓW NA ŚWIATOWY 
KONGRES I TARGI (w	euro)

Bilet	jednodniowy	on-line			145,00

Bilet	jednodniowy	 185,00

Bilet	jednodniowy	ulgowy*			60,00

Bilet	na	całe	targi	on-line				410,00	

Bilet	na	całe	targi		 									510,00

Bilet	na	całe	targi	ulgowy*		150,00

*Bilety	ulgowe	przysługują	uczniom,	studentom,	wykładowcom,	emerytom,	osobom	
niepełnosprawnym	i	osobom	bezrobotnym.



Targi	OTWorld	to	największe	i	najważniejsze	na	świecie	targi	
technik	ortopedycznych,	rehabilitacyjnych,	protetyki,	ortotyki,	
obuwia	ortopedycznego	oraz	podologii.	Jako	wiodące	
międzynarodowe	wydarzenie	gromadzi	co	dwa	lata	wszystkich	
światowych	producentów	z	branży	ortotyki	i	protetyki.	60%	
wystawców	właśnie	podczas	targów	OTWorld	prezentuje	
światowe	premiery	swoich	produktów.	Tematem	przewodnim	
w	roku	2018	będzie	cyfryzacja	oraz	druk	3D.	

Światowy	Kongres	Naukowy	to	interdyscyplinarne	wydarzenie	
prezentujące	najnowsze	badania	naukowe	oraz	wyniki	ich	
pierwszego	praktycznego	zastosowania.	Udział	w	kongresie	
biorą	technicy	ortopedyczni,	technicy	ortopedii	obuwia,	technicy	
rehabilitanci,	inżynierowie,	terapeuci	i	lekarze	ortopedzi.	Uczestnicy	
kongresu	wymieniają	się	swoimi	opiniami	i	doświadczeniami	mając	
na	celu	wypracowanie	nowych,	ulepszonych	rozwiązań	służących	
zdrowiu	pacjentów.

Podczas	kongresu	poruszana	będzie	tematyka	dotycząca	
aktualnych	trendów	i	nowości	w	branży.	Wśród	planowanych	
sympozjów	znajdują	się	m.in.:

• Developments	in	scoliosis	treatment	|	Dr	Franz	Landauer

•  Quality	standards	in	prosthetic	fittings	for	lower	limbs	|
	 Dr	Lutz	Brückner,	Michael	Schäfer

•  High-tech	in	orthopaedic	technology	–	how	much	electronics	
does	a	person	need?	|	Dipl.-Ing.	Merkur	Alimusaj,	Dr	Martin	Berli

•  Quality	standards	in	prosthetic	fittings	for	upper	limbs	|
	 Michael	Schäfer,	Dipl.-Ing.	Merkur	Alimusaj

•  The	end	of	the	„plaster	cast	era“	|	Dr	Franz	Landauer

•  Socket	design	for	transfemoral	prostheses	–	how	much	socket	
is	needed?	|	Michael	Schäfer,	Prof.	Dr	Frank	Braatz

•  Mobility	–	despite	acute	and	degenerative	paraplegia	and	spinal	
cord	injury?	What	fitting	options	can	be	expected	in	the	future?	|

	 In	cooperation	with	the	German	Society	of	Physical	Medicine	and	Rehabilitation	

(DGPMR);	Prof.	Dr	Susanne	R.	Schwarzkopf,	Dr	Wilfried	Schupp

• Technical	development	and	prospects	for	individuals	with	spinal	
paralysis	|	In	cooperation	with	the	German-Speaking	Medical	Society	for	

Paraplegia	(DMGP);	Dr	Marion	Saur,	Alf	Reuter

• Surgical	treatment	of	complex	diabetic	foot	deformities.	
	 An	international	perspective	from	ADFS	|	In	cooperation	with	the	

Association	of	Diabetic	Foot	Surgeons	(A-DFS);	

	 Dr	Armin	Koller,	Prof.	Luca	Dalla	Paola

NUMER 1 NA 
ŚWIECIE – 
TU WYZNACZANE 
SĄ STANDARDY

MIĘDZYNARODOWY KONGRES: FORUM INTERDYSCYPLINARNE

ZAKRES TEMATYCZNY

•  protetyka i ortotyka
•  obuwie ortopedyczne 
 i podologia
•  sprzęt rehabilitacyjny 
•  ortotyka, protetyka 
 ortopedyczna
•  wyposażenie gabinetów 
 i zakładów ortopedycznych
•  surowce i materiały wyko-

rzystywane w produkcji
•  artykuły sanitarne i środki 

pomocnicze

•  sklepy medyczne i sprzęt 
medyczny

•  terapia kompresyjna
•  wyposażenie sklepów, 
 gabinetów i zakładów 
 rehabilitacyjnych
•  placówki badawczo-
 rozwojowe
•  edukacja, usługi, literatura 

fachowa
•  stowarzyszenia, związki, 

organizacje

Międzynarodowi	eksperci	wygłoszą	podczas	targów	OTWorld	
30-minutowe	referaty,	w	których	przedstawią	najaktualniejsze	
zagadnienia	branży.

GŁÓWNE TEMATY: 
DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWYCH EKSPERTÓW 

Aktualny program kongresu, w tym referaty, sympozja, 
warsztaty wystawców, wystawy specjalne i fora tematyczne, 
dostępny jest na stronie:  www.ot-world.com.

21.300
     542
  2.600
     330

odwiedzających z 86 krajów

wystawców z 43 krajów

uczestników kongresu z 59 krajów

wysokiej rangi prelegentów 
z 29 krajów

Felix	Brunner	
Motivational	Expert

Prof.	Dr.-Ing.	Robert	Riener
Professor	for	Sensory-Motor	Systems	at	the	
Department	of	Health	Sciences	and	
Technology	(D-HEST),	ETH	Zürich

Prof.	Dr.	Christoph	Josten
Managing	Director	of	the	Clinic	and	
Outpatients‘	Department	for	Orthopaedics,	
Trauma	Surgery	and	Plastic	Surgery,	Leipzig	
University	Hospital

Klaus-Jürgen	Lotz
President	of	the	German	Association	of	
Orthopaedic	Technology

From the mountain to the 
wheelchair and back

Rehabilitation 4.0

Spinal column

Introduction lecture for the
opening ceremony

Wykłady prowadzone będą w języku 
niemieckim lub angielskim. Istnieje 
możliwość zamówienia tłumaczenia 
symultanicznego na inny język.


