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A kiállításról:
A kétévente megrendezésre kerülő kiállításnak Franciaország ad otthont, ahol a legtöbb
építőipari cég található, az európai piac körülbelül 10%-át teszi ki.
A világ egyik vezető építőipari szakkiállítása átfogó képet nyújt az ágazat trendjeiről,
szolgáltatásairól és hozza 1 fedél alá a francia és nemzetközi szakembereket
(fejlesztőket, tervezőket, kivitelezőket, kereskedőket), hogy közösen egyeztessék,
találják ki a holnap intelligens fejlesztéseit, konstrukcióit. Főbb tematikák:
épületszerkezetek, szerkezetépítés, alapanyagok, IT és Integrált Építési Rendszerek,
épület menedzsment, asztalosmunkák és nyílászárók felszerelések, szerszámok, külsőbelső dekoráció, vakolás, szolgáltatások.
Az előző, 2019. év statisztikája: 1.700 kiállító, 270.000 látogató, 100 kísérő
konferencia, 200 bejelentett innováció.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 3*-os Convention Montparnasse szálloda pár perces sétára
Convention metróállomástól, a Porte de Versailles kiállítási
központ 1,2 km-re, a Montparnasse pályaudvar 2 km-re
található. Szobái saját fürdőszobával és síkképernyős TV-vel
rendelkeznek. Ingyenes WiFi áll a vendégek rendelkezésére.
Reggelije svédasztalos.
szoba példa
A 3*-os 29 szobás Hotel Beauvoir a Luxembourg-kert
közvetlen szomszédságában található. A Charles de Gaulle és
az Orly repülőterek egyaránt könnyen megközelíthetőek RER
nagyvárosi vonattal, a megálló pár lépésre található. A
kényelmes és világos szobák és lakosztályok mindegyike
ingyenes Wi-Fi-vel és síkképernyős TV-vel felszerelt, 24 órás
szoba példa
recepció működik. Reggelije kontinentális.
A 4*-os, 90 szobás Hotel Le Littré szálloda a Saint Placide
metróállomásról és Montparnasse vasútállomástól 350 méterre
található. Modern és hangszigetelt szobái panorámás kilátást
nyújtanak a városra, dupla üvegezésű ablakokkal, síkképernyős
TV-vel és saját fürdőszobával felszereltek.
Ingyenes wifi, mosoda. szauna áll a vendégek rendelkezésére,
szoba példa
magánparkoló felár ellenében biztosított. Reggelije bőséges,
svédasztalos.
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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