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www.fakuma-messe.de
A kiállításról:
Immár 27. alkalommal rendezi meg a Schall vásártársaság a FAKUMA szakvásárt,
mely a fröccsöntés Nr.1-ja nemcsak Európában, de a nagyvilágban is.
A bodeni tó partjánál található modern vásárközpont ideális helyszínt nyújt a németosztrák-svájci hármas határnál a családias légkörű, ámde roppant szakmai találkozónak.
A kiállítás 5 napja alatt átfogó képet kaphatunk a teljes műanyagfeldolgozó
technológiákról, hol a fröccsöntés kiemelkedő hangsúlyt kap, de fontos szerepet kapnak
a sajtolás, 3D-nyomtatás, stb. is. A felhasználók kézzel fogható megoldásokat láthatnak
az összes, a műanyag,- és műanyag feldolgozóipar szempontjából releváns eljárásokról,
technológiákról, szerszámokról, gyakorlatorientált árubemutatókon keresztül. Ennek
köszönheti a kiállítás a sikerét, hiszen a résztvevők nem a távoli jövőt vizionálják,
hanem személyes tapasztalatcserével, kapcsolatfelvétellel pozitívan előrelendítik a ma
megvalósítását a felmerülő problémáknak.
Az előző, 2018. évi kiállítás rövid statisztikája: 2.000 kiállító 40 országból, 48.000
látogató 126 országból.
Utazás:
kérje testreszabott ajánlatunkat
Szállás:
A 3*-os Comfort Hotel a Friedrichshafen vásárterülettől 2 km-re,
a Bodeni tótól 3 km-re, a repülőtértől 4 km-re található.
Szobái SAT-TV-vel, ingyenes WLAN-nal felszereltek. Parkolója
ingyenes a szállóvendégek részére. Reggelije svédasztalos.
szoba példa
A 3*-os Central Hotel Friedrichshafen csendes helyen fekszik
Friedrichshafen pályaudvara közelében. A Bodeni tó 5 perc
sétára, a vásárterület 10 percnyi autóútra található. Szobái
kényelmesen berendezettek, ingyenes WLAN és parkoló áll a
vendégek rendelkezésére. Reggelije bőséges.
szoba példa
A 4*-os Hotel City Krone csupán 2 perc sétára található a festői
Bodeni tótól, 650 méterre a pályaudvartól. A repülőtér autóval
kb. 10 perc. Uszodája, szaunája, WLAN-használata ingyenes a
szállóvendégek részére.Modern szobái Sat-TV-vel, minibárral
felszereltek. Reggelije bőséges.
szoba példa
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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