
 

 

RWM Recycling & Waste Management Exhibition 

Nemzetközi újrahasznosítás és hulladékgazdaálkodás szakkiállítás 

Birgmingham, 2022. szeptember 14-15. 

www.rwmexhibition.com 

 

A kiállításról: 

Az impozáns, hatalmas, korszerű vásárterület (NEC National Exhibition Center) évente 

2 napon keresztül ad otthont ennek az újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás minden 

területét felölelő szakkiállításnak. Olyan problémákra kínál gyakorlati megoldásokat, 
mint pl. hulladékok ártalmatlanítása, vagy hulladékból nyert energia újrahasznosítása 

(biogáz, biomassza, stb.). Az előző évi rendezvényen 500 cég mutatta be legújabb 

eredményeit, fejlesztéseit 22.000 szaklátogatónak, 350 szemináriumot tartottak. 
 

Utazás:  

- menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 

***szálloda a vásárterülethez (NEC) közel: 

Mindössze 10-perces autóútra található a szálloda a NEC 
Nemzeti Kiállítási Központtól. Szobái fürdőszobával és 

TV-vel, valamint tea- és kávéfőzővel felszereltek. A hotel 

ingyenes buszjáratot biztosít Birmingham nemzetközi 
pályaudvarára bizonyos időközönként, mely 2 GBP-ba 

kerül. 
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***szálloda a vásárterülethez (NEC) közel: 

A szálloda modern épülete Birmingham nemzetközi 
repülőtere mellett található. Ingyenes transzferjárattal csak 

2 perces útra fekszik az NEC kiállítási központtól és 

Birmingham nemzetközi pályaudvarától. A hotel minden 
szobájában internet-hozzáférés biztosított. A szobához 

fürdőszoba és tea/kávéfőző is tartozik. A hotelben 

svédasztalos reggelit szolgálnak fel.  
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****szálloda a városközpontban: 

A kampusz csendes tájkertjében található szálloda 10 perc 

sétára van Birmingham városközpontjától. A fürdőszobás 

szobák ingyenes Wi-Fi internettel és TV-vel felszereltek. 
Mintegy 1,6 km-re van a National Indoor Arena és a híres 

Bull Ring bevásárlóközpont, a NEC és a birminghami 

nemzetközi repülőtér mintegy 20 percre taxival. A 
birminghami New Street vasútállomás 15 perc sétára 

található. 
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A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás 
dátumát a szervező honlapján. 

 

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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