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A kiállításról: 

Idén májusban a Stuttgarti vásárközpontban a saját szervezésű MEX (Moulding Expo) 

kiállítással párhuzamasan 4 vendégkiállítás kerül egy fedél alatt megrendezésre, 

melyből  az egyik, a Global Automotive Components and Suppliers Expo Európa 

egyik legjelentősebb beszállítói szakvására. A GACS-cal egyidejüleg és azonos 

helyszínen látogathatunk el az Engine Expo, a Veicle Dynamics expo és az 

Automotive Testing Expo szakkiállításokra, ahol olyan témák és szolgáltatások 

kerülnek terítékre, mint pl. költségcsökkentés, Tier 1, Tier 2, Tier 3 beszállítások, 

szállítási láncok. stb. Az előző évi kiállítás számokban: több mint 300 kiállító 3.600 

látogatót vonzott. 
 

Utazás: 

-menetrendszerinti repülőgéppel 

-vonattal 

-egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 2*-os 104 szobás belvárosi ibis Stuttgart Centrum szálloda 2 

percre található az U-bahnhof Marienplatz megállótól, 20 perc 

séta után már a történelmi városközpontban vagyunk, a 

főpályaudvar és tömegközlekedési csomópont közvetlen 

közelében. Modern szobái jól felszereltek, saját mélygarázzsal, 

ingyenes WLAN-nal várja vendégeit. Reggelije bőséges. 
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A 3*-os Nordic Hotel Stuttgart Sindelfingen üzleti utazók által 

kedvelt szálloda, közelében a repülőtér és a vásár (Messe 

Stuttgart). Ideális ,,kályha” Stuttgart és környéke 

feltérképezéséhez, hova mindig jó visszatérni. A közeli S-Bahn 

megálló 6 percnyi gyaloglásra van, mellyel a belváros 20 perc 

alatt elérhető. Szobái komfortosak, TV-vel, telefonnal, internet-

hozzáféréssel (W-LAN) felszereltek. Ablakai hangszigeteltek. 

Izletes és változatos a reggelije. 
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A 4*-os Mercure Hotel Stuttgart Airport Messe szálloda 

Stuttgart belvárosától délre található, 5 km-re a stuttgarti 

repülőtértől és a stuttgarti vásárterülettől. A hotelben modern 

szobák, edzőterem, szauna, étterem, társalgó és saját parkoló 

várja a vendégeket. A hotel minden szobájában Wi-Fi-

csatlakozás, műholdas TV áll rendelkezésre. Ingyenes, kábeles 

internet-csatlakozás az üzleti központban biztosított. Minden 

nap svédasztalos reggelit szolgálnak fel.  
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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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