
swissbau 

Nemzetközi építőipari szakkiállítás 

Basel, 2020. január 14-18. 

www.swissbau.ch 
 

A kiállításról: 

Az 1974 óta kétévenként, mindig januárban megrendezett építőipari szakkiállítás a 

piac legújabb innovatív eljárásait, tredjeit mutatja be. A swissbau központi célkitűzése 

az ágazati információnyújtás – kapcsolatépítés – továbbképzés, oktatás 

mesterhármasa. Főbb tematikai csoportok: építőipari alapanyagok, külső,- és belső 

burkolóanyagok, magas,- és mélyépítés, világítástechnika, elektromos szerelés, 

épületgépészet, szaniter-technika, belsőépítészet, tervezés. A swissbau klasszikus 

B2B-plattform, hisz látogatottsága 83%-os, melyet érdekes szakmai kísérőprogramok 

tesznek még hatékonyabbá. A Content, Community és Context áll a Swissbau Focus 

rendezvény középpontjában. Az előző, 2018. évi statisztika: 97.919 szaklátogató 1.046 

kiállító (22%-a külföldi), a vásárterület két csarnokában, 130.000 m2 összterületen, 

347 akkreditált szakújságíró. 
 

Utazás: 

- menetrendszerinti repülőgéppel 

- vonattal 

- egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 3*-os 53 szobás Steinenschanze Stadt hotel a reptérről 

az 50-es, a főpályaudvarról a 30-as busszal közelíthető 

meg. A kongresszusi központtól 10-perces villamos útra 

van, a belváros és egyetem 5 perc kényelmes sétával 

elérhető. A szobák kényelmesek, kialakításuknál a 

funkcionalitás is fontos szempont volt. Reggelije bőséges 

svédasztalos. 

 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

A 3*-os 48 szobás Schiff am Rhein szálloda közvetlen a 

Rajna mellett, Rheinfelden régi városrészében található, 

Baseltől vonattal mindössze 20 percre. A szobák 

otthonosak, minibár is található bennük, valamint a 

többségük a Rajnára néz. Reggelije svédasztalos. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

A 3*-os 56 szobás Hotel Basilisk szálloda, melyet egy 

harmadik generációs család üzemeltet, ,,Kleinbasel“-ben 

található, mindössze 100 méterre a Claraplatz-tól és 10 

perc járásra a vásárterülettől. A régi belváros 5 percnyi 

utazással érhető el a közeli Rheinpromenade-ról. A 

szobákban digitális TV van és 1 üveg ingyen 

ásványvízzel fogadják a vendégeket. A recepción kapott 

Mobility Ticket segítségével ingyenesen lehet 

tömegközlekedni a városban. A reggelit családias 

környetben szolgálják fel. 

 

 

 

 

 

 

szoba pelda 

 

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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