Leipziger Buchmesse
Nemzetközi könyvvásár
Lipcse, 2021. március 18-21.
(ÚJ DÁTUM)
www.leipziger-buchmesse.de
A kiállításról:
Minden év márciusának idusán a “könyvvilág” szereplői, kiadók, nyomdák, hangos-könyv
kiadók és forgalmazók, fordítók, írók-olvasók adnak egymásnak találkozót Lipcsében.
A kiállítás tematikája igen gazdag: szépirodalom, művészeti könyvek, útikönyvek, egyházi
kiadványok, gyermek,- és ifjúsági könyvek, képregény, tudományos-fantasztikus kiadványok,
tankönyvek, újságok/perodikák, naptár, térkép, képeslap, hangos könyv, film, elektronikus
media, zene, stb,
A Buchmesse-vel párhuzamosan kerül megrendezésre Buchkunst und Antiquariatmesse
(Művészeti és antikvár könyvek szakvására), www.abooks.de, valamint a képregény-rajongókkosztümös (Cosplay)- kiállítása, a nemzetközi MANGA-COMIC-CONVENTION (mangaanimáció-képregény kiállítás), www.manga-comic-con.de

A 2019. év rövid statisztikája: 46 országból 2.547 kiállító, közel 3.200 regisztrált
újságíró, tévés szakember, a világ minden tájáról 286.000 látogató.
A 2020. évi kiállítás területe is meghaladja a 100.000 m2-t, a világ 5 kontinenséről regisztrált
kiállítók száma pedig túllépi a 2.600-as bűvös határt.

A vásári egységstandok (min. 4 m2 Kleinstand classic: inkl. helydíj, szőnyegezett
információs alapstand EUR 850.- (kb. HUF 272.000.-) plusz EUR 74.- media
pausálé, AUMA-díj EUR 0,60.-/m2, árambekötés EUR 125.-) mellett számos
kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel.
A Buchmesse egyik kuriózuma a “Leipzig liest” olvasófesztivál, melynek a vásárterület
mellett további, mintegy 500 külső helyszín, pl. múzeum, templom, vagy rock-kocsma ad
otthont, de igen népszerű a Preis der Leipziger Buchmesse díjért, vagy legjobb fordításért
való megmérettetés is.

Vásári belépőjegyek számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. Mindegyikkel
ingyenes a helyi tömegközlekedés a megadott tarifa zónákon belül. A helyszínen történő
vásárlással ellentétben az online verzió (regisztráció ellenében) gazdaságosabb.
A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1) mind az 5 csarnoka.
Napi nyitva tartás: 10:00 órától 18:00 óráig.

Utazási lehetőségek:
fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vagy vonattal, drezdai átszállással / vagy
egyénileg

Szállás:
A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a
belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher
strassei megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett
szálloda szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes
WLAN áll rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a
környező utcákban is lehetséges a parkolás. Reggelije
bőséges.
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.
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