SVIAZ
IT és telekommunikációs megoldások és termékek nemzetközi szakkiállítása
Moszkva, 2019. április 23-26.
www.sviaz-expo.ru
A kiállításról:
Immár 31. alkalommal, a moszkvai 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 szervezik meg. 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 kiállítás rövid statisztikája: 390 kiállító vállalat 22 országból, a kiállítás 4
napja alatt 19.000 potenciális buyer-látogató.
Utazás:
- menetrendszerinti repülőjárattal
- beutazáshoz vízum szükséges!
Szállás:
***szálloda a belvárosban
Moszkva szívében, az Arbatskaya metróállomástól 5 perc
sétára található a szálloda. A Kreml és Vörös tér 15 perc
alatt érhető el gyalogosan. Szobái légkondicionáltak,
hűtőszekrény, műholdas TV és ingyenes WiFi biztosított.
Reggelije bőségesen svédasztalos, ebédre és vacsorára olasz
és nemzetközi ételek közül választhatnak a vendégek. szoba példa
(aaoue)
***a Sheremetyev metró közelében
A hotel 10 km-re található a városközponttól, 11 km-re az
Expocenter kiállítási területtől és 30 km-re a Sheremetyevo-i
repülőtértől. Szolgáltatásai: étterem, bár, wireless Internet,
széfbérlés a recepción. Standard fürdőszobás szobái
hajszárítóval, központi fűtéssel, minibárral, SAT-TV-vel,
telefonnal felszereltek. (aiaaya)
szoba példa
****szálloda aVorobievy Gory metró közelében
Moszkvára néző panorámás kilátással, elegáns, tágas
szobákkal, svedasztalos reggelivel várja vendégeit. Az
Expocentr Kiállítási központ 5 km-re, a Vorobyovy Gory
Park 5 perc sétára és a Luzsnyiki Stadiontól. A Vorobyovy
Gory metróállomás 500 méterre, míg a Kiyevsky vasúti
pályaudvar 15 perces autóútra található. (oo)
szoba példa
Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,
ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,
bővebb információért (reptéri transzfer, vízum, utas,- poggyászbiztosítás,
kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz.
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