
 
 

 

 
 

DANUBIUS GASTRO 

Nemzetközi gasztronómia és HO-RE-CA vásár 
Bratislava, 2023. április 20-23. 
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A kiállításról:  
 

A gasztronómia legújabb trendjeinek pompás bemutatója a Danubius Gastro nemzetközi 

gasztronómiai vásár, melyet az Exposhop és Gastropack kiállítások egészítenek ki. Egy 

aromákkal, színekkel és ízekkel teli rendezvény, mely évente 4 napon át nemcsak a finom 

ételek szerelmeseit vonzza.  
 

A szakmai látogatók körében ott találjuk a szállodák, éttermek, vendégházak, kávézók és 

vending üzemeltetőit, akik a HO-RE-CA szegmens teljeskörű kínálatát, a professzionális 

berendezésektől kezdve a bútorokon át a marketing eszközökig bezárólag mindent egy helyen 

láthatnak. Élelmiszeripari, sütőipari vállalkozások, kereskedők és a csomagolóipar progresszív 

megoldásai is képviseltetik magukat a rendezvényen. Az árubemutató elválaszthatatlan részét 

képezi a szakácsok, pékek, cukrászok és baristák vonzó, kóstolással egybekötött bemutató 

programja. 
 

Minden évben egy országnak, régiónak, vagy kiállítónak esélye van arra, hogy kivételes 

pozíciót, un. vásári partner státuszt szerezzen, erősebb PR és marketing kampányt, valamint 

média láthatóságot biztosítva ezáltal magának. 

A média és a kormány képviselőinek nagy érdeklődése mellett az Ön célcsoportját alkotó 

látogatókkal együtt kiváló bemutatkozási lehetőség, mely egyúttal új beszállítói-vevői 

kapcsolatokat is generálhat.  
 

Vásári kiállítói tematikák: gasztrotechnika, élelmiszerek, italok, gasztronómiai 

szolgáltatások, szállodai,-éttermi,- és gyógyfürdő szolgáltatások. 
 

A Danubius Gastro-val egyidőben és egy helyszínen kerül megrendezésre az ITF Slovakiatour, 

valamint a Vadászat és szabadidő vásár. 
 

Az előző évi rendezvény statisztikája: 72 388 látogató, 774 kiállító, 25 országból. 
 

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

Utazás: 

vonattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 89 szobás 4*-os Hotel Devín Pozsony történelmi központjában a 

Duna-parton fekszik, az Incheba kiállítási központ 2 km-re található. 

A stílusos és kényelmesen berendezett szobák a Dunára vagy az 

óvárosra nyújtanak kilátást. WiFi ingyenes, térítés ellenében 
parkolás, wellnessközpont és squashpálya is igénybe vehető. Reggeli 

svédasztalos. 

 

 

 

 
 
 

szoba példa 
 

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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