
   
 

 

 

I N V I T A T I O N 
Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center 

 
 
AKPdesign inviterer til 3 inspirerende dage med Mini-Konference, Erfaringsudveksling, 
Innovative Prototyper, testede Designhjælpemidler og selvfølgelig en sjov Konkurrence på 
vores stand E0013 i anledningen af Health & Rehab messe. 
 
I år får du helt ny viden og inspiration, når du besøger os på Health & Rehab. Vi præsenterer 
udvalgte cases med implementerede, teknologiske løsninger, der kan understøtte selvmestring i 
hverdagen for ældre og handicappede mennesker. Og vi præsenterer teknologiske prototyper. 
 
Bl.a. viser vi tre nye innovationer:  
 
 
     Personlig musik tilpasset livshistorier, reminiscens og musikterapi for demente. 
 
    Tilgængeligt sanse-orangeri, der inkluderer aktiviteter til multihandicappede. 
 
    Intelligente indkøbshjælpemidler, der understøtter aktive seniorer. 
 
 
Hent din GRATIS billet her: http://www.health-rehab.com/da/adgangskort/?idtid=14188  
 
Vi glæder os til at modtage dig på messen - kontakt os evt. på mail@akpdesign.dk for at aftale et 
mødetidspunkt, eller kig forbi stand E0013 i tidsrummet kl. 10-17 den 9.-11. September 2014. 
 
Med venlig hilsen 
Annette Krath Poulsen 
 
 
Om                             : 
 
AKPdesign er en innovationsvirksomhed stiftet i 1998 af Arkitekt og Industriel Designer Annette Krath Poulsen.  
 
Vi samarbejder i tværfaglige projektteams med offentlige og private partnere om udvikling af produkter, fysiske 
rammer og serviceydelser – og har specialiseret os indenfor ældre- og handicapområdet. 
 
Ved hjælp af en bruger- og ekspertinvolverende metode sikrer vi at forandringer og velfærdsteknologi 
implementeres og forankres i hverdagen på brugernes præmisser – både for personale og borgere.  
 
Vi står bl.a. bag en række anerkendte designhjælpemidler, digitale services og tilgængelighedsløsninger, og har 
bidraget til fremtidssikring af arkitektoniske rammer for fremtidens pleje- og bo-institutioner.  
 
Hos AKPdesign brænder vi for at designe funktionelle og æstetiske produkter og fysiske rammer, som 
understøtter egenmestring, livskvalitet og godt arbejdsmiljø. 
 



 

 
 

        
 
 
Hos AKPdesign er vi stolte af - i samarbejde med Specialergoterapeut Gerontologi, MSc in OT og ældreforsker 
Annette Johannesen - at kunne invitere til mini-konference med titlen: ”Bedst at kunne handle selv”.  
Annette Johannesen præsenterer forskningsresultater om vellykket aldring og sine studier af ældre, hvor hun har 
fundet at det giver livskvalitet at komme ud og handle selv, frem for at få varer bragt hjem.  
En række andre oplægsholdere fra private og offentlige vinkler, heriblandt Ergoterapeut, PhD og seniorforsker 
ved Socialstyrelsen, Åse Brandt lægger desuden op til en efterfølgende debat omkring nye serviceløsninger og 
innovative hjælpemidler. 
Mini-Konferencen er GRATIS og foregår den 11.9.2014 kl. 13-16 i Mødelokale B3-M1 i Bella Center, hvor der er 
plads til 169 personer efter ”først til mølle” princippet.  
Program: http://akpdesign.dk/MINI%20KONFERENCE%20HEALTH%20AND%20REHAB%20-%20PR.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
I 2014 er der ekstra godt humør på stand E0013. 
Det er nemlig året, hvorAnnette Krath Poulsen har  
20 års jubilæum som arkitekt/designer +  
5 år siden stiftelsen af datterselskabet [Inclusion-by-AKPdesign]  
som bl.a. producerer PROMENADE Taskerollator®.  
Dette fejres med 20 + 5 = 25 % messerabat på PROMENADE Taskerollator®   
(Vejledende udsalgspris kr. 2.999, på messen kun kr. 2.250 inkl. moms) 
 
PROMENADE Taskerollator® har været nomineret som 
Årets Hjælpemiddel 2009 og i InnovationSTORM 2013. 
Læs om den her: www.inclusion-by-akpdesign.dk 
Den innovative indkøbsvogn er specielt designet til  
aktive mennesker, som gerne vil nyde indkøbsturen uden slid og slæb.  
Den har hvilesæde under den rummelige taskes låg og er testet for  
stabilitet og sikkerhed som rollator ved Hjælpemiddelinstituttet 2010. 
 
Lån en PROMENADE Taskerollator® på messen! 
Det er muligt at låne og prøve selv, mens man er på messen: 
Reserver via mail på inclusion@akpdesign.dk  
 
Vind en PROMENADE Taskerollator® på messen! 
Hvis man svarer rigtigt i vores konkurrence på stand E0013 deltager man i lodtrækningen. 
Der trækkes lod den 11.9.2014 kl. 16:30 og vinderen får direkte besked! 
 

Mini-Konference med forskning og innovation: ”Bedst at kunne handle selv”

Kun kr. 2.250  
på messen! 
Spar 25% 

20 års jubilæum + 5 års fødselsdag 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

Fakta om messen Health & Rehab 2014: 
 

Website: http://health-rehab.com/  
Hvornår: 9.-11. september 2014 kl. 10-17 

Hvor: Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. 
 

Gratis billetter downloades her: http://www.health-rehab.com/da/adgangskort/?idtid=14188 

 


