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A kiállításról:
A szakvásár a restaurálás és műemlékvédelem legfontosabb európai találkozóhelye, mely 1994.
évi premierjétől kezdve az UNESCO védnöksége alatt áll.
A kiállítás tematikája igen gazdag, elmondható, hogy tradíció és innováció szerencsés
találkozását tükrözi: kézművesség, építő,- és állagmegóvó anyagok, restaurálás,
műemlékvédelem, archeológia, kert,- és tájépíteszeti kincsek védelme, biztonság és
épülettechnika, adatfeldolgozás, város rehabilitáció, stb.
A denkmal-lal egy időben rendezik meg a MUTEC Nemzetközi múzeum- és kiállítás technikai
szakkiállítást, valamint a Lehmbau vályogépítészeti szakvásárt.
A legutóbbi, 2018. évi denkmal rövid statisztikája: 447 kiállító 18 országból, 14.200 szakmai
látogató, 200 kísérőrendezvény.
A vásári egységstandok (6 m2 inkl. helydíj, szőnyegezett információs alapstand kb. EUR
1.236.- (kb. HUF 410.000.-) plusz EUR 230.- media 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 255.000.-), ezzel is elősegítve a
nemzetközi tapasztalatcserét.
A denkmal egyik kuriózuma a “Goldmedaille-díj” (az európai restaurálás, ill. műemlékvédelem
területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményt díjazzák odaítélésekor), vagy a CONTACT
nemzetközi kooperációs börze.
Vásári belépőjegy számos típusa irodánkban kedvezménnyel, Ft-ért megvásárolható.
Mindegyikkel ingyenes a helyi tömegközlekedés a megadott tarifa zónákon belül. Napijegy a
helyszínen: EUR 17,-/fő/nap, irodánkban 3.000.-Ft/fő/db, 3 napos bérlet Lipcsében EUR 26./fő/3 nap, irodánkban 7.000.-Ft/fő/3 nap.
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:
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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