2022-2023. évi rendezvénynaptár (kivonat)
(a teljes vásárprogram a www.leipziger-messe.de/Veranstaltungskalender honlapon található)
CADEAUX Leipzig, évente
Ajándéktárgy és lakáskultúra szakkiállítás
2022. március 5-7.
2022. szeptember 3-5.
www.cadeaux-leipzig.de

MEDCARE, kétévente
Kórházi és járóbeteg-ellátás kongresszus,
kiállítással egybekötve
2022. október 5-6.
www.medcare-leipzig.de

Leipziger Buchmesse / Manga-Comic-Con / Leipziger
Antiquariatmesse**, évente
2022. március 17-20.
Lipcsei Könyvvásár / Manga Comic-Con / Antikvár
könyvek vására
www.leipziger-buchmesse.de / www.manga-comiccon.de / www.antikvariatmesse.de

protekt, évente
Kritikus infrastrukturák védelme konferencia
2022. november 2-3.
www.protekt.de

therapie Leipzig, kétévente
Gyógyászati, terápia és rehabilitáció szakkiállítás és
konferencia
2022. március 24-26.
www.therapie-leipzig.de
PARTNER PFERD, évente
Lovak és lófelszerelések szakkiállítása
FEI-Weltcup, Sport gála
2022. április 6-10.
www.partner-pferd.de
OTWorld (volt Orthopädie+Reha-Technik), kétévente
Nemzetközi ortopédia szakvásár és világkongresszus
2022. május 10-13.
www.ot-world.com
10. Leipziger Tierärztekongress / vetexpo, kétévente
Nemzetközi állatorvosi kiállítás, kongresszus
2022. július 7-9.
www.tieraerztekongress.de
MIDORA, évente
Nemzetközi óra- és ékszerkiállítás
2022. szeptember 3-5.
www.midora.de
unique 4 +1, évente
Reklámtechnika, textil individualizálás, gravírozás
szakvásár
2022. szeptember 3-5.
www.unique-leipzig.de
modell-hobby-spiel, évente
Nemzetközi modellezés, hobby és játék szakkiállítás
2022. szeptember 30-október 2.
www.modell-hobby-spiel.de

GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF, kétévente
Nemzetközi transport, intralogisztika és biztonság
szakkiállítás
2022. november 8-10.
www.ggs-messe.de
denkmal/MUTEC, kétévente
Európai műemlékvédelmi és restaurátor / múzeumi
kiállítástechnika szakkiállítás
2022. november 24-26.
www.denkmal-leipzig.de / www.mutec.de
Ház-Kert-Szabadidő / Közép-németországi Kézműves
Vásár, évente
2023. február 11-19.
www.haus-garten-freizeit.de / www.handwerksmesseleipzig.de
intec / Zuliefermesse, kétévente
Szerszámgép / Beszállítóipari szakkiállítás
2023. március 7-10.
www.zuliefermesse.de / www.messe-intec.de
musicpark, évente
Minden, ami zene: hangszer, stúdióberendezés,
stb.vásár
2023. június 10-12.
www.musicpark.de
efa / HIVOLTEC, kétévente
Elektro, épületgépészeti / magas,-és
középfeszültségtechnikai szakkiálltás
2023. szeptember 12-14.
www.efa-messe.com / www.hivoltec.com
ISS GUT!, kétévente
Vendéglátás, gyorsétkeztetés, közétkeztetés szakvásár
2023. november 5-7.
www.iss-gut-leipzig.de

A Leipziger Messe kihelyezett vásárai (kivonat)
PaintExpo, KARLSRUHE, kétévente
A világ vezető ipari bevonat-technológiai kiállítása
2022. április 26-29.
www.paintexpo.de

CosmeticBusiness, MÜNCHEN, évente
Kozmetikai exkluzív szakvásár beszállítoknak, B2B
2022. június 1-2.
www.cosmetic-business.com

therapie DÜSSELDORF, kétévente
terápia és orvosi rehabilitáció kiállítás, konferencia
REHACARE-rel párhuzamosan
2022. szeptember 16-17.
www.therapiemesse-duesseldorf.de
therapie HAMBURG, kétévente
terápia és orvosi rehabilitáció szakvásár,
kongresszussal egybekötve
2022. október 28-29.
www.therapiemesse-hamburg.de
Russian Forum on Prosthetics & Orthotics (RFPO),
MOSZKVA, kétévente
Ortopédtechnikai szakkiállítás és kongresszus
2022. ősz
www.rf-po.com

denkmal MOSCOW, kétévente
Műemlékvédelmi szakkiállítás
2023. ősz
www.denkmal-moskau.de
CosmeticBusiness Poland, VARSÓ, évente
Kozmetikai exkluzív szakvásár beszállítóknak, B2B
ÚJ DÁTUM: később
pl.cosmetic-business.com
Heritage Preservation International SHANGHAI,
kétévente
Műemlékvédelmi szakkiállítás
ÚJ DÁTUM: később
www.denkmal-moskau.de

Akár kiállítóként, akár látogatóként szeretne ott lenni Lipcsében, kérjük, forduljon
az Interpress Kiállítások Kft-hez, a Lipcsei Vásárok magyarországi képviseletéhez!
Seifert Ibolya készséggel ad felvilágosítást.
Tel: 302-7525 vagy e-mail: seifert@interpress.hu
(2022. január 16-i állapot, időpont változtatás joga fenntartva)

