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2014 és 2020 között az orosz kormány 9,6 milliárd US dollárt invesztál – 

hosszútávú stratégiai célkitűzése keretén belül - a hazai információs és 

kommunikációs hálózat fejlesztésére.  
 

Ezt a célt segítendő, immár 29. alkalommal, a moszkva Expocentre vásárterületen 

kerül megrendezésre Kelet-Európa egyik legnagyobb IT és telekommunikációs 

megoldások és termékek szakkiállítására, a SVIAZ-ra. A kiállítás jelentőségét mi 

sem bizonyítja jobban, mint hogy a Nagy Orosz Technológia Hét keretén belül 

kerül megrendezésre. 
 

Bemutatásra kerülő tematikák: kommunikációs technológia, felszerelések, 

megoldások és szolgáltatások, adathálózatok, távközlési és hálózati infrastruktúra, 

TV és rádió műsorszórás, szoftver, IT szolgáltatások, mobil fizetések, internet-

alapú technológia és szolgáltatások, adattároló és feldolgozó, központok, 

berendezések, szoftverek, vállalati adatközpontok számára megoldások és 

szolgáltatások, start up-ok, munka és karrier lehetőségek a telekommunikációs 

ágazatban. 
 

A legutóbbi SVIAZ rövid statisztikája: 22.576 négyzetméter kiállítói terület, 

320 kiállító vállalat 17 országból, a kiállítás 4 napja alatt 16.680 potenciális 

buyer-látogató. 
 

Kiállítói részvételi költségek:  

standard package: EUR 5.565,18+VAT, mely a következő költségeket foglalja 

magában: 12 m2 helydíj, kötelezőregisztráció, kötelező biztosítás, 12 m2 

bútorozott alapstand, 2,50 m standhatároló falakkal, szőnyegezve, sorstand esetén 

1 db frízfelirat, sarokstand esetén 2 db frízfelirat, 1 m2 zárható kabin, 3 m2-enként 

1 db spotlámpa, 1 kW árambekötés (fogyasztás külön), 1 db információs pult, 1 

db árubemutató magas,-vagy asztal vitrin, 1 db asztal, 4 db szék, 1 db szemetes.  
 

                                
 

Utazási irodánk, az Interpress Travel örömmel nyújt segítséget egyéni, vagy 

csoportos szakmai kiutazásuk megszervezéséhez, teljeskörű szolgáltatást nyújtva 

(szállás, repülőjegy, vízum, utasbiztosítás, kedvezményes belépőjegy 

vásárképviseletünkön keresztül). 
 

A SVIAZ magyarországi vásárképviselője, Seifert Ibolya (tel: 302-7525, e-

mail:seifert@interpress.hu) készséggel ad további naprakész információkat. 
 

Csatlakozzon Ön is a SVIAZ 2017 résztvevők szakmai táborához !  

 


