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A kiállításról: 
 

A stuttgarti nemzetközi repülőtértől 355 lépésre található Messe Stuttgart területén az 
évente megrendezésre kerülő südback idén ünnepli 41 éves fennállását.  

 

A pékek és cukrászok legnagyobb szakmai összejövetele Németországban. A 

szakkiállításon “erős” a felhozatal, hisz nagy a helyi tradíció a sütőiparban. A németek 
mellett hangsúlyosak a svájciak és az olaszok jelenléte (utóbbiak főleg a 

cukrásziparban, de az idei év különlegességében is, a fagylalt szekcióban).  

 
Tematika: sütőipari és cukrászati berendezések, felszerelések, technológiák, 

fagyasztók, vendéglátóipari kiegészítők, csomagolás, kávéautomaták, 

boltberendezések, eladásösztönző rafinériák, stb. 

 
Magas színvonalú kísérőprogram keretében előadások hangzanak el, többek között 

Trend fórum pékeknek, cukrászoknak, átadásra kerül a TREND AWARD díj. 

 
Az előző rendezvényen 65.000 m2-en 20 országból 600 kiállító várta a közel 35.000 

szakmai látogatót 

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

ellenőrizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 

 

Utazás: 
 

menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 

A 2*-os 104 szobás belvárosi ibis Stuttgart Centrum szálloda 2 percre 

található az U-Bahnhof Marienplatz megállótól, 20 perc séta után már 

a történelmi városközpontban vagyunk, a főpályaudvar és 

tömegközlekedési csomópont közvetlen közelében.  

Modern szobái jól felszereltek, saját mélygarázzsal, ingyenes WLAN-

nal várja vendégeit. Reggelije bőséges. 
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A 3*-os Nordic Hotel Stuttgart Sindelfingen üzleti utazók által kedvelt 

szálloda, közelében a repülőtér és a vásár (Messe Stuttgart). Ideális 

,,kályha” Stuttgart és környéke feltérképezéséhez, hova mindig jó 

visszatérni. A közeli S-Bahn megálló 6 percnyi gyaloglásra van, 

mellyel a belváros 20 perc alatt elérhető. Szobái komfortosak, TV-vel, 

telefonnal, internet-hozzáféréssel (W-LAN), íróasztallal felszerelt. 

Ablakai hangszigeteltek. Izletes és változatos a reggelije. 
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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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