
 
  

 
A kiállításról: 
A moszkvai Expocentre vásárterületen kerül évente megrendezésre Kelet-Európa 

egyik legnagyobb IT és telekommunikációs megoldások, termékek szakkiállítására, a 

SVIAZ-ra. mely a világ első top 10 ICT kiállítása közé tartozik. 
 

Bemutatásra kerülő tematikák: kommunikációs technológia, felszerelések, 

megoldások és szolgáltatások, adathálózatok, távközlési és hálózati infrastruktúra, TV 

és rádió műsorszórás, szoftver, IT szolgáltatások, mobil fizetések, internet-alapú 

technológia és szolgáltatások, adattároló és feldolgozó, központok, berendezések, 

szoftverek, vállalati adatközpontok számára megoldások és szolgáltatások, start up-ok, 

munka és karrier lehetőségek a telekommunikációs ágazatban. 
 

A tavalyi kiállítás rövid statisztikája: 19.778 négyzetméter kiállítói terület, 332 kiállító 

22 országból, a kiállítás 4 napja alatt 11.730 buyer-látogató. 
 

Az idei kiállítás területe már megközelíti a 17.000 m2-t, a regisztrált kiállítók 
száma pedig túllépte a 300-as bűvös határt.  
 

A vásári egységstandok (9 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs 
alapstand, kötelező regisztrációval, biztosítással, orosz 18% ÁFÁ-val együtt EUR 
4.975,40.-/cég) mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul 
fel.  
 

A SVIAZ védnökségét a Szövetségi Kommunikációs Ügynökség (Rossvyaz), 
valamint az Orosz Elektronikus Kommunikációs Szövetség (RAEC Russian 
Association for Electronic Communications) látja el. 
 

A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri. A SVIAZ 

jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Orosz Technológia Hét (Russian 

week of High Technologies) keretén belül szervezik meg.  
 

A vásári látogatói belépőjegy online regisztráció ellenében ingyenes, 
 

A kiállítás helyszíne az Expocentr vásárterület (Moszkva, 14, Krasnopresnenskaya 

naberezhnaya.), 2. és 8. pavilonok 

Napi nyitva tartás: 10:00-től 18:00 óráig (utolsó napon 16:00 óráig). 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal. A beutazáshoz vízum szükséges! 
 

Szállás: 
 

***szálloda a belvárosban 
Moszkva szívében, az Arbatskaya metróállomástól 5 perc sétára 

található a szálloda. A Kreml és Vörös tér 15 perc alatt érhető el 

gyalogosan. Szobái légkondicionáltak, hűtőszekrény, műholdas 

TV és ingyenes WiFi biztosított. Reggelije bőségesen 

svédasztalos, ebédre és vacsorára olasz és nemzetközi ételek közül 

választhatnak a vendégek. 

 
 
 
 
 
 
szoba példa 

 
Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezésért kérjük, 
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu 
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