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A kiállításról: 

A szigorúan zártkörű szakkiállítás évente kerül megrendezésre, páros évben a GPEC 

frankfurti kiállítással párhuzamosan, páratlan évben önállóan. A belépés kizárólag 

belügyi és rendvédelmi szervek alkalmazottainak – szolgálati igazolvány felmutatása 

mellett – lehetséges. A vásár tematikája felöleli a rendőr, vám, állambiztonsági 

szervek, stb. által használt felszerelések és eszközök teljes választékát: biztonság- és 

megfigyelés- technika, video-intelligencia, cyber crime best practices, mobility & 

automotive IT, információ-, telekommunikáció, e-learning & simulation, drónok, stb. 

Az előző, 2020. évi statisztika GPEC-cel együtt: 31 országból 537 kiállító, 60 

országból 7.365 látogató. 
 

Utazás: 

-menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 3*-os 72 szobás Ibis Styles Frankfurt City a központi 

pályaudvar 3 percnyi sétára, a Frankfurt Messe 1 

metrómegállóra, a Zeil bevásárlóutca pedig 3 megállóra 

található. A Museumsufer (Múzeum rakpart) és a banki 

negyed gyalogosan 10 perc alatt érhető el. A szobái modern 

berendezésűek, ingyenes Wi-Fi-vel, síkképernyős TV-vel 

felszereltek. Reggelije svédasztalos, a lobbibárban 22:00 

óráig ingyenes tea, kávé és ivóvíz áll a vendégek 

rendelkezésére. 
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A 3*-os  Admiral Hotel Frankfurt központjában található, 

néhány lépésre a frankfurti állatkerti metróállomástól, a 

Zeil bevásárló utca mindössze 5 perces sétával, Frankfurt 

vasúti pályaudvara gyalog 10 perc alatt közelíthető meg. 

Szobái műholdas TV-vel, minibárral és széffel felszereltek. 

Ingyenes Wi-Fi, parkolási lehetőség. A szálloda változatos, 

svédasztalos reggelit kínál. 
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A 4*-os Fleming's Hotel Frankfurt-Messe mindössze 5 

perces sétára van a Messe Frankfurt vásárterülettől, a 

frankfurti központi pályaudvartól amelyről 20 perc alatt el 

lehet jutni a frankfurti repülőtérre. A Platz der Republik 

villamosmegálló közvetlenül a szálloda előtt található. 

Elegáns szobái sötét fából készült bútorokkal és finom 

anyagokkal van berendezve. Ingyenes Wi-Fi internet-

hozzáféréssel, finn szaunával, gőzfürdővel, edzőteremmel, 

bőséges büféreggelivel várja vendégeit. 
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A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás 

dátumát a szervező honlapján. 
 

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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