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Szanowni Państwo, 

zapraszamy do odwiedzenia najważniejszych na świecie targów techniki ortopedycznej, rehabilitacyjnej, 

protetyki, ortotyki, obuwia ortopedycznego oraz podologii. Międzynarodowe Targi OTWorld odbywają się w 

cyklu dwuletnim i połączone są ze Światowym Kongresem Protetyki i Ortotyki. Kongres jest wiodącym wy-

darzeniem dla techników ortopedycznych, techników ortopedii obuwia, techników rehabilitantów, handlow-

ców z branży, inżynierów, terapeutów oraz lekarzy ortopedów.  

To wiodące międzynarodowe wydarzenie zgromadzi w tym roku ponad 540 wystawców z 43 krajów oraz 

ponad 21 000 odwiedzających z 86 krajów. Udział w tegorocznej edycji potwierdzili wszyscy światowi pro-

ducenci z branży ortotyki i protetyki, a także wiodące firmy z zakresu obuwia ortopedycznego, technik orto-

pedycznych oraz artykułów dla sklepów rehabilitacyjnych. Do grona wystawców należą także polscy przed-

siębiorcy, m.in. firma Antar Sp.J., ERHEM Sp.J., mdh Sp. z o.o., REH4MAT, Neox s.c., P.P.H. Bratex, Gla-

ze Prosthetics, ORTOPRO s.c., oraz MYWAM Sp.J.. Pełna lista wystawców znajduje się tutaj. 

 

Targi i kongres OTWorld są wydarzeniem na stałe wpisanym do światowego kalendarza spotkań ekspertów 

z branży. Obecność w Lipsku to możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat rozwoju rynku oraz inno-

wacji w branży, a także okazja do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących aktualnej oferty oraz 

do nawiązania kontaktów ze światowymi producentami i dostawcami sprzętu i technologii. Uzupełnieniem 

oferty wystawców będą liczne wystawy specjalne oraz seminaria, wykłady i prezentacje. 

Zakres tematyczny targów OTWorld 2018: 

• protetyka i ortotyka 

• obuwie ortopedyczne i podologia 

• sprzęt rehabilitacyjny 

• ortotyka, protetyka ortopedyczna 

• wyposażenie gabinetów i zakładów ortopedycznych 

• surowce i materiały wykorzystywane w produkcji 

• artykuły sanitarne i środki pomocnicze 

• sklepy medyczne i sprzęt medyczny 

• terapia kompresyjna 

https://www.ot-world.com/exhibitors-products


• wyposażenie sklepów, gabinetów i zakładów rehabilitacyjnych 

• placówki badawczorozwojowe 

• edukacja, usługi, literature fachowa 

• stowarzyszenia, związki, organizacje 

 

Wzorem lat ubiegłych w ramach targów zorganizowane zostanie Global Networking Area - miejsce spo-

tkań krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, związków i organizacji, zrzeszających specjalistów z 

branży ortopedyczno-rehabilitacyjnej, stanowiące doskonałą okazję do nawiązania interdyscyplinarnych 

kontaktów.  

Podczas targów odbędzie się także Forum Sprzętu Rehabilitacyjnego, w ramach którego będą miały 

miejsce pokazy produkcji seryjnej i indywidualnej sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz zorgani-

zowane zostaną tematyczne stoiska prezentujące najnowsze rozwiązania dla ortotyki, protetyki ortopedycz-

nej oraz urządzeń dla inwalidów narządu ruchu. Program ramowy targów będzie obfitował w pokazy spe-

cjalne oraz w warsztaty organizowane na stoiskach poszczególnych wystawców, prezentujących swoje naj-

nowsze produkty i usługi oraz wyniki długoletnich doświadczeń i badań naukowych. 

 

 
Jednym z wiodących tematów targów będą innowacje w technice ortopedycznej i podologii. Pod hasłem 
HEALTHY FEET swoją ofertę zaprezentuje ponad 150 wystawców z całego świata, a w ramach kongresu 
odbędzie się cykl wystąpień ponad 300 renomowanych specjalistów„Foot and Shoe”.  
 

 
 
W celu zakupienia biletu wstępu na targi zapraszamy do sklepu on-line.   
 
Ceny biletów wstępu on-line: 
bilet jednodniowy ulgowy*    9,00 euro 
bilet jednodniowy    18,00 euro 
bilet na całe targi     40,00 euro 

https://tickets.leipziger-messe.de/otw18-tn-ol


* Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym, rencistom i emerytom. 

Więcej informacji znajdą Państwo na polskojęzycznej stronie tutaj oraz na www.ot-world.com  
 
 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem. 

 
 
Z wyrazami szacunku 
 

Sylwia Petrażycka 

Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2, lok. 112 · 00-112 Warszawa 
telefon: (22) 414 44 71, 72, 73 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
 
  
 

 

https://www.ot-world.com/factsheet/pl/index-2.html?language=pl
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