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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

AMPER  

Nemzetközi elektrotechnika, elektronika, automatizálás és kommunikációs technika 

szakvásár 

Brno, 2017. március 21-24. 

www.amper.cz 

 

A kiállításról: 

A prágai TERINVEST kiállítás szervező cég Brnoban szervezi meg immár harmadik 

alkalommal „AMPER” elnevezésű elektrotechnikai, elektronikai, automatizálási és 

kommunikációs technológiai nemzetközi szakvásárát, mely az ágazat legnagyobb 

jelentőségű kiálltása Közép-Kelet-Európában. Tematikája: villamos energiatermelés, 

átvitel, elosztás, CAD-CAM, CÍM, elektromos szerelési technológiák, intelligens 

villanyszerelés, világító eszközök és rendszerek, elektromoshő technológia, 

elektromos rendszerek, optonikai és fotonikus alkatrészek, mérő-ellenőrző készülékek, 

automatizálás, vezérlés, szabályozás, biztonsági technológiák, stb. Neves cégek 

erősítették már meg kiállítói részvételüket, így például: ABB, DEHN + SÖHNE 

GmbH, HAGER ELECTRO, Lapp Kabel, KOPOS, Rockwell Automation, Schneider 

Electric, OBO BETTERMANN Triton Pardubice, Panasonic, SensDesk, SIEMENS, 

WAGO. 

 

Utazás: 
-menetrendszerinti autóbusszal, vonattal vagy egyénileg  

 

Szállás:  
 

****szálloda a kiállítási terület közelében 

A hotel a vásárterület mellett helyezkedik el. A belváros 

tömegközlekedéssel megközelíthető. A szobák telefonnal, TV-vel, 

hajszárítóval, íróasztallal és mini-bárral felszereltek. Az egész 

épületben ingyenes Wi-fi kapcsolat áll a vendégek rendelkezésére. 

A szálloda étterme, bárja, mosodája, ajándékboltja, fodrászata várja 

a vendégeket. 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****szálloda a belvárosban 

A hotel a vásárközponttól 5 perces séta távolságra található. Szobái 

TV-vel, telefonnal, mini-bárral és internet-kapcsolattal 

rendelkeznek. A szállodában fitnesz részleg, szauna, szolárium és 

étterem szolgálja a vendégek kényelmét. 
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***szálloda a belváros közelében 

A hotel a .belvárostól villamossal 10 percre helyezkedik el. A 

szobák hajszárítóval, telefonnal, TV-vel, felszereltek. A 

tetőteraszról csodálatos kilátás nyílik a városra. A szálloda wellness 

kezelésekkel, masszázsokkal és szaunával várja a vendégeket. 
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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