CastForge
Öntvények és kovácsolt alkatrészek nemzetközi beszállítói szakvására
www.castforge.de
Stuttgart, 2018 június 5-7.
A kiállításról:
A Messe Stuttgart 2018-ban a CastForge szakkiállítással bővíti ipari vásári
portfólióját. Az első ízben megrendezésre kerülő kiállítás a gyártóknak olyan
platformot kínál, ahol azok Európa egyik legerősebb gazdasági régiójában mutathatják
be a nemzetközi közönség számára az acél, a szürke és a gömbgrafitos vasöntvény, ill.
a kovácsolt alkatrészek terén kifejlesztett termékeiket és megoldásaikat.
Bemutatásra kerülő termékcsoportok:öntvények (gyártási eljárások), kovácsolt
alkatrészek, alkalmazási területek (bányászat, vegyipar, elektrotechnika, síngyártás,
fűtőipar, magas,- és mélyépítés, hidraulika, mezőgazdasági gépek, repüléstechnika,
gépipar, speciális szerszámipar, haszongépjárművek, járműipar, hajóépítés, textil,- és
varrógépipar, stb.), esztergálás, marás, csiszolás, felületkezelés, lakkozás, stb.
A vásári egységstandok (9 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs
alapstand EUR 2.898, (kb. HUF 898.500,-) plusz EUR 430,- média pausálé,
AUMA-díj EUR 0,60,-/m2, öko-díj EUR 3,-/m2) mellett számos kiállító egyéni,
attraktív arculatú standdal vonul fel.
A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri, ill. a
CastForge-val párhuzamosan további ipari szakkiállítás kerül megrendezésre, mint a
brit UKIP által szervezett Global Automotive Components and Suppliers Expo,
Engine Expo, Automotive Interiors Expo, Automotive Testing Expo, a Deutsche
Messe által rendezett Surface Technology Germany, valamint a saját LASYS lézeres
anyagmegmunkálás vásár.
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. Sajnos, a 3 napos bérlet nem
biztosít ingyenes helyi tömegközlekedést (VVS). Az online vásárláshoz név,- életkor,
és e-mail-cím megadása szükséges. Kérjük, ügyeljenek, mert a helyszínen történő
jegyvásárlás drágább !
-1 napos online jegy (inkl. VVS) 10.530,-HUF/db, 3 napos online bérlet (VVS nélkül)
15.300.-HUF/db.
A kiállítás helyszíne a Messe Stuttgart vásárterület (Messe piazza 1)
Napi nyitva tartás: 9:00 órától 17:00 óráig (utolsó nap 16:00 óráig)
Utazás:
- menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
****szálloda Stuttgart-Vaihingen-ben:
A vásárterülettől kb. 11 km-re, Stuttgart központjától kb. 8
km-re található ez a barátságos atmoszférájú hotel. Szobái
saját fürdőszobával rendelkeznek. Tv, telefon, széf, internetcsatlakozási lehetőség, fitness terem és szauna szolgálja a
vendégek kényelmét.
szoba példa
Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük,
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat: www.interpress.hu
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