
 
Designer’s Open 

Nemzetközi designer fesztivál 
Lipcse, 2020. október 23-25. 

www.designersopen.com 
 

A kiállításról: 
Kellemes és családias környezetben, a belvárosban található Állatkert kongresszusi csarnokában, 
késő estig meghosszabbított nyitvatartással kerül megrendezésre a D/O. A szervezők szeretettel 
várják a design iránt elkötelezett fiatal designereket, gyártókat, kereskedőket a D/O 
Interior&Furniture, a D/O Fashion&Accessories, D/O Research&Industry, valamint D/O Graphic 
témakörökben. A kreatív oktatási intézmények hallgatói, valamint pályakezdői hasznos ötletekkel, 
az ifjú művészek és alkotók pedig új vevőkör és networking kapcsolatokkal gazdagodhatnak – 
látogatóként. Kiállítóként pedig - támogatottan kedvezményes (start up) áron kezdhetik szárnyukat 
bontogatni. A 2019. év statisztikája: több mint 160 hazai és nemzetközi kiállító, 16.600 látogató, 
100 újságíró és blogger. 

 

Csoportos utazás 2020. október 23-25. 

(jelentkezési határidő: 2020. október 3.) 

 
Utazás:   8+1 fős Mercedes Vito  
Szállás:   2 éjszaka Lipcsében ***-os szállodában 
Elhelyezés:  kétágyas szobákban 
Ellátás:   reggeli 
 

Előzetes tervezett program: 
 
2020. okt. 23. (pént.) Reggel indulás Budapestről 

Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 
Esti órákban érkezés Lipcsébe, szálláshely elfoglalása 
Vernissage megtekintése 
 

2020. okt. 24. (szomb.) Reggeli  
Indulás a kiállításra  
Vásárlátogatás, vásári programok, majd szabadprogram 
 

2020. okt. 25. (vas.)  Reggeli  
Indulás Budapestre 
Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 
Érkezés Budapestre a kora esti órákban  

 
Részvételi díj: (min. 6 fő esetén)  
- vonatjegy áráért ki,-és hazautazás Mercedes Vitoval: 63.000,-Ft/Utas 
- szállásfoglalás (magyar vásárképviselet is itt van elszállásolva) 
- 20.000,-Ft/fő/éj 2 ágyas szobában, reggelivel 
 

A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a 
belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher 
strassei megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett 
szálloda szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes WLAN 
áll rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a környező utcákban 
is lehetséges a parkolás. Reggelije bőséges. 

 
 
 
 
 
 
 
szoba példa 

 
- EUB utasbiztosítás, életkor függvényében: 500.-Ft/Utas/nap  
- vásári belépőjegy (ingyen, vásárképviseletünktől) 
 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves rendelkezésére, 
legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy szállásfoglalás, repjegy, vásári 

belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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