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Me m b e r s h i p :

MIDEST 

Nemzetközi beszállító ipari szakkiállítás 

Párizs, 2017. október 3-5. 

www.midest.com 

 

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: 1.360 kiállítóra 77 országból 35.600 

látogató volt kíváncsi. 

 

Utazás:  

- menetrendszerinti repülőgéppel  

- fapados járattal  

- egyénileg 

 

Szállás:  
 

**szálloda a belvárosban: 

A Gare du Nord a szállodától 5 perc sétányira található, 

ahonnan tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető a 

kiállítási terület. A fürdőszobás szobák egyszerű 

berendezésűek, telefon, ébresztő óra és széf található bennük.  

A szállodában 24 órás recepció és ingyenes csomagmegőrző 

áll a vendégek rendelkezésére.  
szoba példa 

 

***szálloda a vásárterület közelében: 

A szálloda a Charles de Gaulle reptértől és a vásártól 5 

percnyi, Párizs belvárosától 20 percnyi távolságra van. Szobái 

hangszigeteltek, kábel TV-vel, telefonnal, hajszárítóval 

felszereltek. A hotel egész területén Wi-fi kapcsolat áll a 

vendégek rendelkezésére. 

 
szoba példa 

 

***szálloda a központban: 

A szálloda kiváló helyen található, a République tér és a 

Bastille tér között. Számos metró és buszvonal találkozik ezen 

a környéken, így gyorsan elérhetőek a nevezetességek és a 

vásárközpont is. Legközelebbi metrómegálló: Parmentier.  

Szobái egyszerűen, de ízlésesen berendezettek.  
szoba példa 

 

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

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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