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A kiállításról:  
 

Az ITF SLOVAKIATOUR nemzetközi utazási és turisztikai vásár évente teljes körű 

szolgáltatást nyújt Szlovákia és a külföld felfedezéséhez. Egyedülálló lehetőséget kínál arra, 

hogy a látogató a vásár 4 napja alatt egy helyen összehasonlítsa az utazási irodák kínálatát 
és ugyanakkor tájékozódjon az utazási lehetőségekről az egyes országok, régiók, városok és 

üdülőhelyek képviselőin keresztül.  
 

Hol érdemes megszállni, milyen látnivalókat, nevezetességeket és műemlékeket érdemes 
megnézni – a vásár kiváló alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet az egyes létesítményekre 

és turisztikai szereplőkre. Vonzó kiállítási standok és kísérőprogramok teszik teljessé a közeli 

és egzotikus országok hangulatát és biztosítják a turisztikai célpontok népszerűsítését.  
 

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.  
 

Vásári kiállítói tematikák: utazási irodák, utazásszervezők, turisztikai szolgáltatók 

(szállodák, falusi turizmus, fürdők, wellness, stb.), belföldi és külföldi régiók, külföldi 
turisztikai központok.  
 

Az ITF Slovakiatour-ral egyidőben és egy helyszínen kerül megrendezésre a Danubius 

Gastro gasztronómiai vásár, valamint a Vadászat és szabadidő vásár. 
 

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 42 szobás 3*-os Hotel Expo az Incheba vásárközpont mellett 

található, 5 km-re fekszik a vasútállomástól és a pozsonyi vártól. 

Fiatalos, otthonosan berendezett, barátságos szobákkal várja 
vendégeit. Ingyenes Wi-Fi biztosított. Reggeli és parkolási 

lehetőség felár ellenében igényelhető. 

 

 

 
 

 

szoba példa 
 

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. Reggelije svédasztalos. 
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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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