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A kiállításról:
A stuttgarti reptértől 550 lépésre található Messe Stuttgart 2020-tól kétévente az
eddigi vendégrendezvények helyett saját kiállításként szervezi meg az EXPO 4.0
vásárhármast, mely magába foglalja a TV TecStyle Visions, a WETEC és a
GiveADays szakkiállításokat, összekötve ezáltal a vizuális kommunikáció és
promóció részterületeit.
A 3 csarnokban megvalósuló 3 szakkiállítás 1 belépőjeggyel tekinthető meg, mely a
szaklátogatóknak azért jó, mert 3 ágazat újdonságairól értesülhetnek első kézből. A
kiállítóknak azért hasznos az új vásári koncepció, mert így esélyük nyílik újabb
ügyfelek megnyerésére.
Statisztika: 40.000 m2 kiállítási területen, 28 ország 600 kiállítója mutatkozik be 41
országból érkező 14.000 szakmai látogatónak.
A publicitásban, üzletek generálásában nem kis szerepe van annak a 15 kiadónak,
amely 22 magazinjával a vásár szakmai partnerhálózatát alkotja, s juttatja
információkhoz a közel 200.000 vállalkozásból álló olvasótábort print és online
portáljain keresztül.
Utazás:
-menetrendszerinti repülőgéppel
-egyénileg
Szállás:
***hotel Bad Cannstatt-ban:
A szálloda Stuttgart Bad Cannstatt városrészében található,
tömegközlekedéssel kb. 40 percnyire a vásárterülettől.
A 156 szoba mindegyike igen modern felszereltségű.
A hotelben koktél bár, fitnesz terem és internet csatlakozási
lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét.
szoba példa
***hotel a vásárterület közelében:
A közvetlenül a repülőtér és a kiállítási terület mellett fekvő
szálloda 229 jól felszerelt szobával rendelkezik.
Vásárlátogatáshoz ideális választás. Saját fürdőszoba, telefon,
TV, minibár, széf és szauna áll a vendégek rendelkezésére.
szoba példa
*****hotel a belvárosban:
Az elegáns hotel a Schlossgarten parkkal szemben található,
közel a város fő nevezetességeihez és kb. 500 méterre a
főpályaudvartól. A vásárterület és a repülőtér S-Bahn-nal
átszállás nélkül megközelíthető. A légkondícionált szobák
ízlésesen berendezettek, saját fürdőszobával, hajszárítóval,
minibárral, internet-csatlakozással felszereltek.
szoba példa
Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,
bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,
kedvezményes vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz,
vagy látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu.
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