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Me m b e r s h i p :

IFSEC International  

Nemzetközi biztonsági szakkiállítás 

London, 2017. június 20-22. 

www.ifsec.co.uk 

 

A kiállításról: 

A londoni ExCel kiállitási terület 3 napon keresztül ad otthont az egyik legfontosabb 

biztonságtechnikai és tűzvédelem tematikájú szakvásárnak. 

A látogatók tájékozódhatnak a tűzvédelem, energetikai és a környezetvédelem részletes 

és átfogó legújabb fejlesztéseiről, tendenciákról, szolgáltatásokról és termékekről.  

Egyéb témák: beléptető rendszerek, biometria, videó megfigyelő, IP biztonság és 

intelligens épületek.  

Kiemelkedő szakmai kísérő programja az IFSEC Academy, valamint a párhuzamosan 

megrendezésre kerülő FIREX International, Safety & Health Expo és a The Facilities 

Show. Az előző, 2016. évi kiállításon 600 kiállító mutatkozott be .  

 

Utazás:  
- menetrendszerinti vagy fapados repülőjárattal 

- busszal 

- egyénileg 

 

Szállás: 
 

*szálloda a Vincent térnél: 

A Vincent térre nyíló kilátással rendelkező, lenyűgöző 

Edward-korabeli épület kényelmes, olcsó szállást kínál. A 

Victoria vasútállomás a közelben található. 91 szobával 

rendelkezik, mindegyik TV-vel és rádióval felszerelt.  

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

**szálloda London külvárosában, Ilfordban: 

A hotel 10 perces sétára fekszik Ilford pályaudvarától. A Gants 

Hill metróállomás 5 perc sétányira található. A szállodában 24 

órás recepció, ingyenes parkolás és Wi-Fi áll a vendégek 

rendelkezésére. Minden szobához hajszárítóval felszerelt 

fürdőszoba tartozik. Tea- és kávéfőző, valamint műholdas TV 

is rendelkezésre áll. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

*****apartman hotel a külvárosban: 

A 80 szobás apartman szálló London forgalmas East End 

negyedében található. A legközelebbi megálló (Bethnal Green) 

kb. 2 perc sétával elérhető. A szobákban modern nappali 

sarok, DVD-lejátszó és műholdas TV áll rendelkezésre. 

Étterem, bár, WIFI is várja a vendégeket. 
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Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, vagy 

látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu. 

 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 

Seifert Ibolya 

1097 Budapest, Illatos út 7/A. 

Tel.: 302-7525 

E-mail: seifert@interpress.hu 

 

http://www.interpress.hu/

