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Nemzetközi Fémipari és Fémmegmunkálási Szakkiállítás
Stuttgart, 2018. szeptember 18 – 22.
www.amb-messe.de
A kiállításról
Az AMB Németország legnagyobb nemzetközi fémipari és fémmegmunkálási
szakkiállítása, mely kétévente kerül megrendezésre.
Bemutatásra kerülő tematikák: fémmegmunkálás, preciziós szerszámgyártás, forgácsolás,
fúró-, maró-, köszörűgépek, megmunkáló központok, egyéb gépek és berendezések,
vezérléstechnika, robotok, részegységek, minőségbiztosítás, stb.
Az előző alkalommal, 2016-ban 29 országból 105.000 négyzetméteren 1.469 kiállító
mutatta be termékeit. A látogatók száma elérte a 90.000 főt.
Az idei kiállítás területe (mind a 10 csarnok) full-on van, ami 120.000 négyzetméter
masszív innovációt takar, a világ 5 kontinenséről regisztrált kiállítók száma pedig
megközelíti az 1.500-at.
A vásári egységstandok (9 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs
alapstand EUR 2.601, (kb. HUF 819.000,-) plusz EUR 650,- média pausálé, AUMAdíj EUR 0,60,-/m2, öko-díj EUR 3,-/m2) mellett számos kiállító egyéni, attraktív
arculatú standdal vonul fel. Már csak várólistára fogadnak be jelentkezéseket.
A kiállítást számos kongresszus, bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri, pl.
,,Digital Way”, World Skills Germany,, az Év esztergályosnője verseny győztesének
díjazása, MM Award.
Az AMB védnökségét a VDMA Präzisionswerkzeuge, a VDMA Software und
Digitalisierung és a VDW Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken látja el.
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. Sajnos, nem mindegyik biztosít
ingyenes helyi tömegközlekedést (VVS). Az online vásárláshoz név,- életkor, és e-mailcím megadása szükséges. Kérjük, ügyeljenek, mert a helyszínen történő jegyvásárlás
drágább !
-1 napos online jegy (inkl. VVS) 10.890,-HUF/db, 2 napos online jegy (VVS nélkül)
14.200.-HUF/db, bérlet (5 napos, VVS nélkül) 23.600,-HUF-/db
A kiállítás helyszíne a Messe Stuttgart vásárterület (Messe piazza 1)
Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig (szombaton 17:00 óráig)
Utazás:
- menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagyegyénileg
Szállás
***hotel a vásárterület közelében:
A közvetlenül a repülőtér és a kiállítási terület mellett fekvő
szálloda 229 jól felszerelt szobával rendelkezik.
Vásárlátogatáshoz ideális választás. Saját fürdőszoba, telefon, TV,
minibár, széf és szauna áll a vendégek rendelkezésére.
szoba példa
Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük,
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat: www.interpress.hu
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