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A kiállításról: 

Idén immár 59. alkalommal rendezik meg a közép-európai régió vezető nemzetközi 

ipari szakkiállítását, amelyen a gépipar teljes skálája egy időben, egy helyen 

mutatkozik be. A seregszemle fő témája az Ipar 4.0 – a negyedik ipari forradalom. 

Tematika: gépipari alapanyagok, ipari automatizálás, mérés- és 

szabályozástechnológia, elektronika, szerszámgépek, műanyagok, gumi- és vegyipar 

környezetvédelem, ipari csomagolás, kutatás, szolgáltatás, stb. Párhuzamos 

rendezvények: IMT Nemzetközi fémfeldolgozási szakkiállítás, valamint Fond-ex, 

Welding, Plastex , Profintech Interprotec szakkiállítás. Az előző 2016.évi kiállítás 

adatai számokban: 1.704 kiállító, 52 országból 84.210 látogató, 400 akkreditált 

újságíró. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti autóbusszal 

- vonattal 

- egyénileg 

 

Szállás:  

 

***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. 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

****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. 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

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

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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