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A kiállításról:
A prágai TERIVEST kiállítás szervező cég 2010-ig a fővárosban, azt követően pedig
Brnoban immár tizedik alkalommal szervezi meg “AMPER” elnevezésű
elektrotechnika, elektronika, automatizálás és kommunikációs technológiai
nemzetközi szakvásárát, mely az ágazat legnagyobb jelentőségű kiállítása KözépKelet-Európában. Tematikája: villamos energiatermelés, átvitel, elosztás, CAD-CAM,
CÍM elektromos szerelési technológiák, intelligens villanyszerelés, világító eszközök
és rendszerek, optonikai és fotonikus alkatrészek, mérő-ellenőrző készülékek,
automatizálás, vezérlés, szabályozás, biztonsági technológiák, stb. Neves cégek
erősítették már meg kiállítói részvételüket, mint például: ABB, ELDON Group,
KOPOS KOLIN, PHOENIX CONTACT, TURCK. Az előző, 2019. évi statisztika: 26
ország 649 kiállítójára 43.700 látogató volt kíváncsi.
Utazás:
-menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 4*-os 200 szobás superior Holiday Inn a Brno-i vásár
szomszédságában, a városközponttól 1,5 km-re
helyezkedik el. Szobái légkondicionálóval, és kábel TVvel felszereltek, wifivel és tetőtéri relax zónával várja
vendégeit. A szálloda ingyenes, kétirányú, esti transzfert
biztosít a városközpont és a szálloda között minden
kedden, szerdán és csütörtökön. Reggelije svédasztalos.

szoba példa

A 4*-os 368 szobás Orea Hotel Voronez a vásárterület
mellett helyezkedik el. A legközelebbi villamosmegálló
(Vystaviste) 150 méterre található, ahonnan könnyedén
elérhető a belváros. Minden szoba közvetlen vonalas
telefonnal és ingyenes wifivel rendelkezik. A szállodában
nagy kongresszusi központ, valamint ingyenesen
használható
fitneszközpont
található.
Reggelije
szoba példa
svédasztalos.
A 4*-os Hotel Vista City Brno-Medlánky területén
helyezkedik el, a városközponttól 10 perces, közvetlen
villamosútra, 15 percre a BVV kiállítási- és
vásárterülettől. Modern szobái, ingyenes internettel,
elegáns fürdőszobával rendelkeznek. A szálloda
tetőteraszáról Brno városára nyílik kilátás, ázsiai stílusú
szoba példa
wellness-szauna is rendelkezésre áll. Igény esetén
repülőtéri transzfer, ingyenes, őrzött parkoló várja a
vendégeket. Reggeli svédeasztalos.
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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