
 

1

 
 
 
 

 
 
 
 
Veszélyes áru szállítás szakkiállítás 
Lipcse, 2017. november 14-16. 
www.ggs-messe.de 
 
Tisztelt Partnerünk ! 
 
Szeretettel várjuk Önt Lipcsében 2017. novemberében a GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF 
szakkiállításunkon ! 
 

A rendezvény kínálati palettája felöleli a teljes ellátási láncot és a hozzá tartozó biztonsági 
aspektusokat. A járművek mellett a veszélyes árúk szállításának rendszerét, a logisztikai 
szolgáltatásokat, ugyanakkor a teljes közlekedési hordozókat, a klasszikus mondás szerint: 
úton, sínen, vízen, levegőben.  
 

Az intralogisztika részben szerepelnek az emelő,- rakodó, - raktározó technikák és 
berendezések, árujelölés, azonosítás, veszélyes árú kezelés, csomagolás.  
 

A supply chain biztonság tematikában nemcsak berendezések, de biztonságos üzemek 
kialakítása, munkavédelmi és egészségvédelmi berendezések találhatók. 
 

A kiállítás célja a magas működési hatékonyság minden logisztikai folyamatban és a maximális 
biztonság a veszélyes áruk és anyagok szállítása, kezelése esetén. 
 

Főbb tematikák: innováció, kereskedelmi kapcsolatok összekötése, közvetlen információ csere 
a szakértők között, veszélyes áruk köre, fuvarozói felelősségek, új veszélyes áru besorolások 
(UN-számok), biztonsági rendszerek kiterjesztése, gyakorlati teendők és még sok ADR 
szállítmányozási információ. 
 

A kiállítás mottója: Mi biztosan a helyes irányba tereljük a veszélyes áruk szállítását, 
raktározását!  
 

Önálló részvételi költségek: helydíj EUR 138,-/m2 (sarok stand esetén), standépítési költség 
kb. EUR 90,-/m2, AUMA-díj: EUR 0,60,-/m2, médiapausalé: EUR 295.- /cég, mely összeget + 
19% MwSt terhel. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 2. 
 
Miért érdemes ott lenni akár kiállítóként, akár látogatóként ? Mert 

- megismerheti a legújabb trendeket, 
- 2017. január 1-től életbe léptek az új veszélyes árukra vonatkozó szabályok, melyek a 

szállítási lánc egészét érintik, 
- kiterjesztheti tudását az ADR fuvarozásban és logisztikában, 
- nemzetközi kapcsolatokat építhet Európa egyetlen ilyen tematikájú kiállításán. 

 

A Lipcsei Vásárok magyarországi képviselete (Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: 
seifert@interpress.hu ) további naprakész információkkal is készséggel szolgál.  
 

Utazási irodánk, az Interpress Travel örömmel nyújt segítséget kiutazásuk megszervezéséhez 
(szállásfoglalás, repülőjegy, vonatjegy, kedvezményes belépőjegy forintért elővételben, stb.) 
 
 
Budapest, 2017. március  

Lipcsei Vásárok magyarországi vásárképviselete 
INTERPRESS Kiállítások Kft. 

1364 Budapest, Postafiók 290 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 19/b. 
Telefon: 302-7525  
E-Mail:seifert@interpress.hu 
http://www.leipziger-messe.de 


