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Vendéglátóipari és közétkeztetés szakvásár 
Lipcse, 2017. november 5 - 7.  
www.iss-gut-leipzig.de 
 
Második alkalommal rendezik meg Lipcsében a magas színvonalú vendéglátó ipari szakkiállítást. 
 

Napjainkban a hagyományos, közös családi étkezést többnyire felváltja a házon kívül történő, ízletes 
és mindenféle kívánságot kielégítő, útközben bárhol fogyasztható étkezés. 
 

A növekvő kereslet a vendéglátás bizonyos átrendeződését jelenti: a klasszikus éttermek és 
közétkeztetési formák mellett áthelyeződik a forgalom jelentős része a  reggeliző helyekre, tejivókra, 
pecsenyesütödékre, pékségekre, cukrászdákra, gyorséttermekre, házi kifőzdékre. 
 

Az ISS GUT !  kiállítás termékcsoportjai: technológia, berendezések és rendszerek, kellékek; pék és 
cukrász kellékek; elvitel és szállítás; pénztárgép rendszerek, számítástechnika és a kommunikáció; 
étel és ital; tanácsadás, tervezés, szolgáltatás és járművek. 

 

Vásár a vásárban: központi helyet foglal el a "Regionális termékek piaca", a MARKTPLATZ 
REGIONALE PRODUKTE, mely ideális piactere a termelők és feldolgozók portékáinak bemutatására, 
értékesítésére. 
 

 

6 érv, hogy miért érdemes ott lenni Lipcsében: 
1,- Az ISS GUT! lefedi a házon kívüli étkeztetés teljes láncolatát, 
2,- Az ISS GUT! látogatóinak csaknem 60%-a top döntéshozó, 
3,- Egyedül a pékek között több mint egy milliárd ügyfél van évente, 
4,- ISS GUT! egy olyan fejlődő régióban kerül megrendezésre, ahol nagy a 
     kereslet az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi étkeztetésre, 
5,- A látogatók 90%-a az Ön potenciális partnere lehet, 
6,- Az ISS GUT! helyszíne Lipcsében a top európai vásárterületek Nr.One-ja,  
     kiváló infrastruktúrával és szolgáltatásokkal. 
 

A 2015. évi ISS GUT! kiállítás rövid statisztikája: 172 kiállító, 15országból,  
90.000 m

2
-en, a vásárt 3 nap alatt 8.200 látogató kereste fel. 

 

Kiállítói részvételi költségek: helydíj (sorstand esetén)EUR 130.-/m
2
˙(EUR 

99.-/m
2
˙ha 2017 április 30-ig jelentkezik) , standépítési költség kb. EUR 115.-/m

2
, AUMA-díj: EUR 

0,60.-/m
2
, médiapausalé EUR 163,- /cég,reklámpausalé EUR 165,- /cég + 19% MwSt.  

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2017. április30. 
Jelentkezési határidő: 2017. október 6. 
 

Kiállítói részvételi költségek a Regionális termékek piacán: helydíj EUR 880.- ˙(EUR 790.- ha 
2017 április 30-ig jelentkezik), AUMA-díj: EUR 0,60.-/m

2
,+ 19% MwSt.  

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2017. április 30. 
Jelentkezési határidő: 2017. október 6. 
 

A Lipcsei Vásárok magyarországi képviselete (Interpress Kiállítások & InterpressTravel) további 
kérdésekben, kiállítói részvételük és/vagy kiutazásuk megszervezésében (kulcsrakész stand / szállás-
repülő-, vagy vonatjegy-foglalás, belépők Ft-ellenében) örömmel áll szíves rendelkezésükre.  
 

Kontakt: Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: seifert@interpress.hu 
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