denkmal – az Európai Örökség Évében
Európai Műemlékvédelmi, restaurálási és város rehabilitáció szakkiállítás
Lipcse, 2018. november 8-10.
www.denkmal-leipzig.de
A kiállításról:
A szakvásár a restaurálás és műemlékvédelem legfontosabb európai találkozóhelye, a
kezdetektől fogva az UNESCO védnöksége alatt áll.
Miután 2018 a kulturális örökség európai éve (Sharing Heritage), erősebb figyelmet szentel az
európai kultúra sokféleségének és gazdagságának a védelmére, előmozdítva a kultúrák közötti
párbeszédet.
A kiállítás tematikája igen gazdag, tradíció és innováció szerencsés találkozását tükrözi:
kézművesség, építő,- és állagmegóvó anyagok, restaurálás, műemlékvédelem, archeológia,
kert,- és tájépítészeti kincsek védelme, biztonság és épülettechnika, adatfeldolgozás, város
rehabilitáció, stb. Az idei rendezvény egyik központi témája a kékfestő technikák lesznek.
A denkmal-lal egy időben rendezik meg a MUTEC Nemzetközi Múzeum- és Kiállítás
technikai szakkiállítást (www.mutec.de), valamint a vályogépítészeti szakvásárt (Lehmbau).
A legutóbbi, 2016. évi denkmal rövid statisztikája: 434 kiállító 17 országból, 13.900 szakmai
látogató 36 országból, 172 kísérőrendezvény.
Az idei kiállítás területe már szépen telik, kedvezményes jelentkezési határidő 2018.
március 31. (érdemes élni vele, 10%-ot spórolhatnak az időben jelentkezők).
A vásári egységstandok (6 m2 inkl. helydíj, szőnyegezett információs alapstand EUR
1.236, (kb. HUF 398.000,-) plusz EUR 130,- média pausálé, EUR 80,- reklám pausálé,
AUMA-díj EUR 0,60,-/m2, árambekötés EUR 120,-) mellett számos kiállító egyéni,
attraktív arculatú standdal vonul fel.
A vásár nagyon vonzó kiállítói részvételt biztosít szakmai szövetségeknek, oktatási,-képzési
intézményeknek (6 m2-es stand EUR 750 = kb. HUF 240.000.-), ezzel is elősegítve a
nemzetközi tapasztalatserét.
A denkmal egyik kurióziuma a ,,Goldmedaille-díj” (az európai restaurálás, vagy
műemlékvédelem területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményt díjazzák odaítélésekor),
vagy a Messeakademie (egyetemisták részére rendezett építészeti verseny).
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. Mindegyikkel ingyenes a helyi
tömegközlekedés a megadott tarifa zónákon belül. A helyszínen történő vásárlással ellentétben
az online verzió (regisztráció ellenében, név,- és e-mail-cím megadása szükséges)
gazdaságosabb: -1 napos jegy 5.810.-HUF/db, 3 napos bérlet 9.600,-HUF/db.
A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1), Halle 2 és CCL
Napi nyitva tartás: 9:30 órától 18:00 óráig
Utazási lehetőségek:
fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vagy vonattal, drezdai átszállással / vagy
egyénileg
Szállás:
***szálloda a központ és a vásár között félúton:
A hotel előtt található a villamosmegálló, ahonnan a kiállítási
területre vagy a központba lehet jutni, átszállás nélkül kb. 15 perc
alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini-bár,
légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürdőszoba és hajszárító.
Parkolási lehetőség a szállodánál térítés ellenében

szoba példa

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