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IT és telekommunikációs megoldások és termékek nemzetközi szakkiállítása
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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, vállalati adatközpontok számára
megoldások és szolgáltatások, start up-ok, munka és karrier lehetőségek a
telekommunikációs ágazatban. Az előző, 2019. évi statisztika: 437 kiállító vállalat
több mint 22 országból, a kiállítás 4 napja alatt több mint 19.000 potenciális buyerlátogató.
Utazás:
- menetrendszerinti repülővel
- beutazáshoz vízum szükséges!
Szállás:
A 3*-os 192 szobás Maxima Zarya Hotel Moszkva
botanikus kertje közelében, 10 km-re a városközponttól, 11
km-re az Expocentre kiállítási területtől és 30 km-re a
Sheremetyevo-i repülőtértől található A tágas, kényelmes
berendezésű szobák légkondicionálóval, műholdas TV-vel,
minibárral, íróasztallal felszereltek. Ingyenes Wi-Fi, lobby
bár várja a vendégeket. Reggelije svédasztalos.
szoba példa
A 4*-os 129 szobás Arbat House Moszkva szívében, az
Arbatskaya metróállomástól 5 perces, a Kremltől és a
Vörös tértől 15 perces sétára található. Szobái
légkondicionáltak, hűtőszekrény, műholdas TV és ingyenes
WiFi, lobby bár biztosított. Reggelije bőségesen
svédasztalos, ebédre és vacsorára olasz és nemzetközi
ételek közül választhatnak a vendégek.
szoba példa
A 4*-os 301 szobás Holiday Inn Moscow Lesnaya szálloda
a Belorusszkaja metróállomástól 5 perc sétára, a híres
Vörös tértől 3 km-re található. Szobái modern, kényelmes
bútorokkal
berendezett,
síkképernyős
TV-vel,
légkondicionálóval, iratszéffel ellátottak. Díjmentes a WiFi, edzőterem áll a vendégek rendelkezésére. A reggelije
svédasztalos, esténként az elegáns Red & White étteremben szoba példa
nemzetközi fogásokat kínálnak.
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.
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