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A kiállításról: 

A FESPA, mely a digitális nagyformátumú nyomtatás legnagyobb eseménye, idén 

visszatér Madridba. Cégek, akik új gépvásárlásban gondolkodnak, vagy lépést akarnak 

tartani a nagyformátumú digitalis képalkotás és raszter / textilnyomtatás legújabb 

fejlesztéseivel, trendjeivel, ott lesznek Madridban, hisz évről évre gyorsul az analóg 

nyomtatásról történő átállás a digitalis nyomtatásra. Kereken 500 kiállító mutatja be 

termékeit, a világ piaci részesedéséből mintegy 100 billiárd eurós szegmens 

felvonultatásával. A 120 országból érkező látogató a vásári kínálat mellett számos 

kísérőrendezvényen vehet részt: LED- és neontechnika alkalmazási területei, Fespa 

Textile és Printeriors, European Sign Expo. 

 

Utazás: 

menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg 

 

Szállás: 
 

A 3*-os B&B Hotel Madrid Centro Puerta del Sol a Puerta del 

Sol tértől 100 méterre. A Plaza del Callao tér 500 méterre, a Plaza 

Mayor tér pedig 400 méterre fekszik. A legközelebbi repülőtér a 

13 km-re lévő Madrid-Barajas repülőtér. Minden szoba 

síkképernyős TV-vel felszerelt, a kényelmet ingyenes pipereszett 

és hajszárító is szolgálja. Ingyenes Wifi várja a vendégeket. 

Reggelije svédasztalos. 
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A 4*-os 261 szobás Elba Madrid Alcalá a városközpont és az 

IFEMA kongresszusi központ között található. A természetes 

fényben bővelkedő tágas szobákban nagy sebességű wifi 

hozzáférés, síkképernyős TV, valamint hajszárítóval és 

piperecikkekkel ellátott saját fürdőszoba várja a vendégeket. A 

repülőtérről ingyenes transzfer igényelhető. Mindennap 

svédasztalos reggelit szolgálnak fel. 
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A 4*-os Petit Palace Plaza España szálloda Madrid központi Gran 

Via bevásárlóutcája mellett, a Santo Domingo metróállomástól 

mindössze 100 méterre található. Minden szobája elegáns, 

síkképernyős TV-vel és saját, zuhanyzós fürdőszobával, ingyenes 

wifivel, valamint kérésre iPad-del felszerelt. A szállodában 

mindennap változatos, svédasztalos reggelit szolgálnak fel. 
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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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