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A kiállításról:
Az évente megrendezésre kerülő szakvásár 50 éves múltra tekinthet vissza, a
Montgomery kiállításszervező stabilitásának köszönhetően. A kiállítással egyidőben és
egy helyszínen szervezik meg az A-OSH Expo-t (health&safety), 2020-ban első
alkalommal pedig a Facilities Management Expo-t (FM industry). A SECUREX
tematikái: kiberbiztonság, biztonsági rendszerek, tűz,-és katasztrófavédelem, gépek,
járművek, berendezések, személy,-és vagyonvédelem. Előző évi statisztikák: 190
kiállító, több mint 1000 innovatív találmány, 7.129 látogató, 46 országból.
Kiváló lehetőség az üzleti utat egy dél-afrikai vakációval megtoldani, kérje testreszabott
ajánlatunkat.
Utazás:
- menetrendszerinti repülőjárattal, átszállással
Vízum:
A Dél-afrikai Köztársaság utazás és ott tartózkodás szempontjából ’II. Fokozott
biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek’ kategóriájába tartozik
(közbiztonság rossz helyzete miatt). Magyar állampolgárok 30 napig tartózkodhatnak
turista vízum nélkül az országban.
Szállás:
A városközponttól 7 km-re, Sandton üzleti negyedben található
ez a modern, 155 szobás 3* szálloda, mely a Holiday Inn
Express hotellánc tagja. A hotel melletti étterem helyi
specialitásokat kínál. Johannesburg nemzetközi reptere, az OR
Tambo közel van, ill. a 6 km-re található Mall of Africa
bevásárlóközpontban számos üzlet, bár, étterem és színház áll a
vendégek rendelkezésére. A szobákban Sat-TV, safe, tea,-és szoba példa
kávéfőzési lehetőség biztosított. Reggelije kontinentális.
A modern 4* Garden Court hotel a Sandton Convention Center
épületegyüttesben található, a Nelson Mandela Square
bevásárló központ mellett. Klimatizált szobái síkképernyős TVvel, WLAN-kapcsolattal (naponta 350 MB ingyenes
adathasználattal), kávé,-és teafőzési lehetőséggel felszereltek.
Éttermében szolgálják fel a reggelit is, ill. bár, kül,-és beltéri
szoba példa
fürdőmedence áll a vendégek rendelkezésére.
A 30 szobás Sandton Lodge Rivonia szálloda Rivonia
negyedben található, 10 perc autóútra Woodmead elővárosban,
a nemzetközi repülőtértől 20 perc autóútra. A klimatizált
szobákban síkképernyős TV, ingyen WLAN áll a vendégek
rendelkezésére. Reggelije kontinentális. Úszómedence és nagy
kert segíti a tökéletes kikapcsolódást.

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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