
 

2021-2022. évi rendezvénynaptár (kivonat) 
 

didacta, három évente 
Oktatás,-képzés szakvásár  
ÚJ DÁTUM: később 
www.messe-stuttgart.de/didacta 
 

T4M, évente 
Nemzetközi orvostechnikai szakvásár 
2021. május 4-6. 
www.messe-stuttgart/T4M 
 

Control**, évente 
Nemzetközi minőségbiztosítási szakvásár 
2021. május 4-7. 
www.control-messe.de 
 
Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo** 
évente  
Elektromos & hibrid autóipari szakvásár 
2021. május 18-20.  
www.evtechexpo.eu 
 

Moulding Expo (MEX), kétévente 
Nemzetközi szerszámgyártás, prototípus és 
öntőforma szakkiállítás 
2021. június 8-10. 
www.messe-stuttgart.de/moulding-expo 
 

CastForge, kétévente  
Öntvények, kovácsolt alkatrészek nemzetközi 
beszállítói szakvására 
2021. június 8-10.  
www.messe-stuttgart.de/castforge 
 

LogiMAT**, évente  
Nemzetközi logisztikai, anyagmozgatási, 
információáramlási szakkiállítás 
2021. június 22-24. 
www.logimat-messe.de 
 

RETRO CLASSICS, évente 
Oldtimer autó kiállítás  
2021. július 8-11.  
www.messe-stuttgart.de/retro 
 

interbad, kétévente 
Nemzetközi uszodatechnika, szauna, spa 
szakkiállítás és kongresszus 
2021. szeptember 21-24. 
www.messe-stuttgart.de/interbad 
 

Vision, kétévente 
Képfeldolgozás és gépi látás világvásár 
2021. október 5-7. 
www.messe-stuttgart.de/vision 
 

BondExpo + MOTEK**, évente 
Nemzetközi ipari ragasztás technológia / 
szereléstechnikai szakkiállítások 
2021. október 5-8. 
www.bondexpo-messe.de 
 

Blechexpo**, kétévente 
Nemzetközi fémlemez-megmunkálás szak-
vásár 
2021. október 26-29. 
www.blechexpo-messe.de  
 

Global Automotive Components and 
Suppliers Expo** évente  
Autó- és beszállítóipari szakvásár 
2021. november 9-11.  
www.globalautomotivecomponentsandsuppliers 
expo.com 
 

CMT, évente 
Lakókocsik, motorok és turisztikai 
szolgáltatások nemzetközi kiállítása 
ÚJ DÁTUM: később 
www.messe-stuttgart.de/cmt 
 

MEDIZIN*, évente 
Egészségügyi szakvásár és kongresszus 
2022. január 28-30. 
www.messe-stuttgart.de/medizin 
 

TheraPro, évente 
Nemzetközi fizioterápia, ergoterápia, logopé-
dia, alternatív gyógyászat és wellness 
szakkiállítás 
2022. január 28-30. 
www.messe-stuttgart.de/therapro  
 

INTERGASTRA+GELATISSIMO, kétévente 
Nemzetközi gasztro-business +kézműves 
fagylalt szakkiállítás 
2022. február 5-9. 
IKA szakács olimpia (4 évenként) 
2024. 
www.messe-stuttgart.de/intergastra 
 

R + T  
Rolladen, Tore, Sonnenschutz, három 
évente  
Világkiállítás 
2022. február 21-25. 
www.messe-stuttgart.de/r-t 
 

GiveADays, kétévente 
Nemzetközi reklámajándéktárgy szak- 
kiállítás 
2022. március 31 – április 2. 
www.messe-stuttgart.de/giveadays 
 

WETEC, kétévente 
Nemzetközi építőipari fa szakkiállítás 
2022. március 31 – április 2. 
www.messe-stuttgart.de/wetec 
 

TecStyle Visions, kétévente 
Nemzetközi textilkikészítési és promóciós 
szakkiállítás 
2022. március 31 – április 2. 
www.messe-stuttgart.de/tecstyle 
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EXPO 4.0, kétévente 
Print.Produce.Promote - vásárhármas 
2022. március 31- április 2. 
www.messe-stuttgart.de/EXPO4.0 

 

INTERVITIS INTERFRUCTA, kétévente 
Nemzetközi bor,-üdítő,- egyéb ital és 
gyümölcsfeldolgozás szakvásár 
2022. április 10-12. 
www.messe-stuttgart.de/intervitis-interfructa 
 

LASYS, kétévente  
Nemzetközi lézeres anyagmegmunkálás – 
rendszermegoldásokkal szakvásár 
2022. június 21-23.  
www.messe-stuttgart.de/lasys 
 
 

AMB, kétévente 
Nemzetközi fémipari és fémmegmunkálási 
szakkiállítás 
2022. szeptember 13-17. 
www.messe-stuttgart.de/amb 
 

südback, évente 
Nemzetközi sütőipari, pék, cukrászati 
szakkiállítás 
2022. október 22-25. 
www.messe-stuttgart.de/suedback/ 
 

DACH + HOLZ International**, kétévente, 
Kölnnel váltakozva 
Nemzetközi építőipari fa szakkiállítás 
ÚJ DÁTUM: később 
www.dach-holz.com 
 

 
 

 

A Messe Stuttgart kihelyezett vásárai (kivonat) 
 
R + T South America, Sao Paulo (Brazília), 
kétévente 
Árnyékolástechnikai szakvásár 
ÚJ DÁTUM: később 

     www.rt-southamerica.com 
 

IBAKTECH, Isztambul (Törökország), 
kétévente 
Sütőipari, pékség, édesség szakvásár 
ÚJ DÁTUM: később 
www.ibaktech.com.tr 
 

R + T Asia, Shanghai (Kína) évente 
Árnyékolástechnikai szakvásár 

2021. március 24-26. 
www.en/rtasia.net 
 

R + T Turkey, Isztambul (Törökország) 
kétévente 
Árnyékolástechnikai szakvásár 
2021. szeptember 16-18. 
www.rt-turkey.com 
 

TC Touristik  Caravaning, Lipcse, évente 
Nemzetközi utazás kiállítás 
2021. november 17-21. 
www.messe-stuttgart.de/tc 
 

 
** Vendégrendezvény 

 

Akár kiállítóként, akár látogatóként szeretne ott lenni Stuttgartban, kérjük, forduljon  
az Interpress Kiállítások Kft-hez, a Messe Stuttgart magyarországi képviseletéhez,  
Seifert Ibolya készséggel ad felvilágosítást. Tel: 302-7525  E-Mail: seifert@interpress.hu 

 
(2020. december 26-i állapot, időpont változtatás joga fenntartva) 
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