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A kiállításról:
A kiállítás 1971 óta az ipari beszállítók globális színtere, a partnerkapcsolatok
megerősítésére és a technológiák megfigyelésére szolgál. Alkalmat nyújt a
gyártóknak, alkatrész-beszállítóknak és az összeszerelőknek, hogy személyesen
találkozzanak olyanokkal, akik megoldásokat nyújtanak a fémek, műanyagok,
elektromosság és az ipari szolgáltatások kérdéseiben. Tematikája: fémfeldolgozás
(csavarmetszés, speciális gépek, felszínkezelés, ipari kapcsok, kohászat, fémvágás,
stb.), műanyag, gumi, vegyes anyagok feldolgozása, elektronika, elektromosság,
microtechnológia, ipari szolgáltatások (gépészet, design, kutatás, minőség, ipari
karbantartás). Az előző kiállítás statisztikája: 30.000m2-en 1.100 kiállító, 16 KNOWHOW várta a 45.861 látogatót.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 2*-os 88 szobás Séjours & Affaires Lyon Park Lane szálloda
5 perc sétára helyezkedik el a Gorge de Loup metrómegállótól.
A Vieux Lyon városrésztől 1, a Place Bellecour tértől 2
metrómegállóra, a Lyon Parrache pályaudvar 3 km-re
helyezkedik el. A stúdiók és apartmanok saját fürdőszobával,
mikrohullámú sütővel és kávéfőzővel, ingyenes Wi-Fi-vel
felszereltek. Svédasztalos reggeli és mosodaszolgálat áll a szoba példa
vendégek rendelkezésére.
A 2*-os 84 szobás Séjours & Affaires Lyon Park Avenue a
Gerland negyedben található, a Jean Jaures metróállomás
mellett. A Halle Tony Garnier Kiállítási Központ és a Gerland
stadion mindössze 1,5 km-re a Lyon Saint-Exupery repülőtere
20 km-re helyezkedik el. Az 1 hálószobás apartmanok saját
fürdőszobával, konyhasarokkal és műholdas TV-vel, ingyenes
wifivel rendelkeznek. Mélygarázs, svédasztalos reggeli és szoba példa
mosási lehetőség felár ellenében vehető igénybe.
A 3*-os Citadines Presqu'île szálloda Lyon városközpontjában,
a Rhône és a Saône folyók között, a La Presqu'île negyedben
található. A Cordeliers Bourse metróállomás 450 méterre, a
Vieux Lyon negyed 6 perces sétára, a Place Bellecour tér 500
méterre, a Lyon Perrache vasútállomás pedig 13 perces autóútra
van. Az apartmanok és a stúdiók teljesen felszereltek iratszéf,
ingyenes Wi-Fi áll a vendégek rendelkezésre. Felár ellenében szoba példa
svédasztalos reggeli, száraztisztítási szolgáltatás, parkolási
lehetőség biztosított.
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.
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