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A kiállításról: 
 

Lipcsében 2017. novemberében került először megrendezésre a GEFAHRGUT // 

GEFAHRSTOFF szakkiállítás, mely azóta kétévente, páros évek őszén zajlik.  

A GGS maximális biztonsági megoldási javaslatokat kínál a teljes ellátási lánc 
résztvevőinek, a veszélyes áruk és anyagok szállításával, kezelésével foglalkozó 

vállalkozások részére.  
 

Kínálati paletta: járművek, szállítási rendszerek, szállítási és logisztikai szolgáltatások, 

raktározási technikák, és berendezések, targoncák, jelöléstechnika és azonosítás, 
veszélyes áru kezelése, csomagolás / szállítmány biztonság, biztonsági eljárások, -

berendezések, munkavédelmi és egészségügyi felszerelések, üzembiztonsági eljárások, 

stb. 
 

A kiállítást számos helyszíni live-bemutató (a csarnok mögötti szabadterületen is), 

prezentáció színesíti, melyeket oktatási és továbbképzési szemináriumok kísérnek. 
 

Az előző kiállítás statisztikája: 60 kiállító, közel 1.100 regisztrált látogató. 
 

Az EASA (European Association of dangerous goods Safety Advisers) magyarországi 
tagjával, a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületével közösen 

szakmai csoportos utat szervezünk, igény esetén 
 

A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig  

ellenőrizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 
 

Utazás: 
 

fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vonattal, drezdai átszállással / 
egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a 

belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher strassei 

megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett szálloda 

szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes WLAN áll 

rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a környező utcákban is 

lehetséges a parkolás. Reggelije bőséges. 
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A 3*-os Days Inn Leipzig Messe szálloda Lipcse északi 

Wiederitzsch negyedében, a Leipziger Messe vásártól mindössze 1 

km-re, a központi pályaudvartól villamossal kb. 20 percre, a 
Georg-Herwegh-Straße villamosmegállótól 150 méterre található. 

Modern szobái gardróbbal, TV-vel rendelkeznek. Ingyenes 

parkolási lehetőség, felár ellenében szauna vehető igénybe. A hotel 

által kibocsátott kártyával a vendégek ingyenesen vehetik igénybe 

a tömegközlekedési eszközöket Leipzig városában. 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, repülőjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 
 

Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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