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A kiállításról: 
A kétévente megrendezésre kerülő swisstech-Basel az egyedüli nemzetközi beszállítói 

szakkiállítás Svájcban (prezentálva ugyanakkor nemcsak a svájci, hanem a környező 

francia, német, és olasz ipari kínálatot, keresletet), ahol a fém- és műanyagipari 

termékskála teljes spektruma megtalálható a nyersanyagtól kezdve a komplett 

rendszerekig bezárólag. 
 

Tematikák: nyersanyagok és ipari félkész-termékek, részek és részegységek, 

fémmegmunkálás és –feldolgozás, meleg- és felületi megmunkálás, műanyag-gyártás 

és feldolgozás, rendszerkiépítés, üzemi berendezések és szerszámok, e-procurement, 

informatika és kutatás, gazdaságfejlesztés, szakmai szervezetek, továbbképzés. 
 

Az előző, 2019. évi kiállítás rövid statisztikája: 440 kiállító 36 országból, 30.000 m2 

kiállítási területen (az akkor még párhuzamos PRODEX-szel együtt). A két 

szakkiállítást 20.671 szaklátogató tekintette meg (81%-uk Svájcból, 19%-uk 

külföldről érkezett, összetételük 67% gyártó, 7% kereskedő, 3% egyéb volt. 
 

A vásári egységstandok (min. 9 m2 : inkl. helydíj, szőnyegezett információs modul-

stand bútorozva (Wall-Plus) CHF 4.140.- (kb. HUF 1.200.000.-) plusz CHF 750.- 

katalógusbejezés, online meghívó-belépőjegyelővétel CHF 75.- mely költségeket + 

7,7% MwSt terhel) mellett számos kiállító attraktív, egyéni arculatú standdal 

vonul fel. 
 

Jelentkezési határidő: folyamatos, amíg van szabad hely. Az optimális standhely és 

standnagyság biztosítása érdekében célszerű minél korábban kitöltve továbbítani 

vásárképviseletünkhöz (seifert@interpress.hu, és/vagy a vásárnak info@swisstech-

messe.ch) a kitöltött jelentkezési lapot (swisstech honlapról, de kérésre szívesen 

megküldjük), ui. a legjobb helyeket a legelső bejelentkezőknek igazolják vissza. 
 

Vásári belépőjegyek számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. A helyszínen 

történő vásárlással ellentétben az online verzió (regisztráció ellenében) 

gazdaságosabb. 

A kiállítás helyszíne a Messe Schweiz (Basel) vásárterület.  

Napi nyitva tartás: 8:30 órától 17:00 óráig. 
 

Utazás: 
- menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal, átszállással / vagy egyénileg. 

 

Szállás:  
 

A 3*-os 48 szobás Schiff am Rhein szálloda közvetlen a 

Rajna mellett, Rheinfelden régi városrészében található, 

Baseltől vonattal mindössze 20 percre. A szobák 

otthonosak, minibár is található bennük, valamint a 

többségük a Rajnára néz. Reggelije svédasztalos. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves 

rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy 

szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

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