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A kiállításról:
A Private Label Manufactures Association szakkiállítás az év legnagyobb sajátmárkás
termékeket bemutató nemzetközi eseménye. A standok látogatottsága alapján
elmondható, hogy komoly érdeklődés mutatkozik a sajátmárkás termékek és
technológiák iránt a nemzetközi színtéren. A kiállítás tematikája: saját márkás
élelmiszerek: ételek, italok, gyümölcsök és zöldségek, nem élelmiszerek: egészség és
szépség, háztartás, személyi higiénia, kertészkedés. Az előző évben a rendezvényen
2.800 kiállító, melyből 60 nemzeti és regionális standon mutatkozott be 15.000
látogatónak.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
***szálloda
A város központjában épült szálloda kellemes szobákkal és
ingyenes Wi-Fi-vel várja vendégeit. A híres Rembrandt tér a
sarkon található, a központi pályaudvar 10 perc alatt elérhető
villamossal. A Schiphol repülőtér 22 km-re fekszik.
218 szobájából néhány a jellegzetes csatornákra,
felvonóhidakra és az elhaladó hajókra nyújt kilátást. szoba példa
Reggelente a vendégek bőséges reggelit fogyaszthatnak.
***szálloda
A 207 szobás szálloda kb. 10-15 perces sétára található a Dam
tértől, vagy a Rembrandt tértől. Közvetlen közelében
villamos- és buszmegállók segítik a gyors tömegközlekedést,
illetve a környéken egy metróállomás is rendelkezésre áll, így
a központi pályaudvar 2 megállóval könnyen elérhető. A
légkondicionált szobákban síkképernyős TV található. szoba példa
Svédasztalos reggelije bőséges.
****szálloda
A 4 csillagos szálloda az Amstel-folyó mellett, az Overamstel
metróállomástól 6 perces sétára, a városközponttól 4 km-re
helyezkedik el. A metróállomásról közvetlen járatok indulnak
Amszterdam városközpontjába, a Schiphol repülőtérre.
A hotel 368 tágas szobája ingyenes Wi-Fi-vel, síkképernyős
TV-vel, rendelkezik. Azok, akik igazi amszterdami módjára szoba példa
szeretnék felfedezni a várost, kerékpárt és robogót is
bérelhetnek. A szálloda mindennap hajós transzfert kínál a
belvárosba.
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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