
 
 

 

A kiállításról: 

Lipcsében 2017. novemberében került legelőször megrendezésre a kétéves 

periodicitásra tervezett GEFAHRGUT // GEFAHRSTOFF szakkiállítás. A pozitív 

kiállítói és látogatói visszajelzések egyértelműen bizonyították a rendezvény nemcsak 

létjogosultságát, hanem adtak a szervezőknek javaslatokat, hogy milyen témákat 

milyen módon kell még a jövőben felkarolniuk. 
 

A GGS magas működési hatékonyságú, maximális biztonsági megoldási javaslatokat 

kínál a teljes ellátási lánc résztvevőinek, a veszélyes áruk és anyagok szállításával, 

kezelésével foglalkozó vállalkozások részére.  
 

Kínálati paletta: járművek, szállítási rendszerek, szállítási és logisztikai 

szolgáltatások, raktározási technikák, és berendezések, targoncák, jelöléstechnika és 

azonosítás, veszélyes árú kezelése, csomagolás / szállítmány biztonság, biztonsági 

eljárások,-berendezések, munkavédelmi és egészségügyi felszerelések, 

üzembiztonsági eljárások, stb. 
 

A kiállítást számos helyszíni live-bemutató (a csarnok mögötti szabadterületen is), 

prezentáció színesíti, melyeket oktatási és továbbképzési szemináriumok támogatnak. 
 

A 2017. év rövid statisztikája: 60 kiállító (zömében német cégek mellett érkeztek 

belga, finn, francia és osztrák vállalatok is), közel 1.100 regisztrált szakmai látogató 

kereste fel a vásárterület kongresszusi központjában, a Congress Center Leipzig 

(CCL) –ben megvalósult bemutatót. 2019-ben a megnövekedett kiállítói létszám és 

igényelt terület miatt a Halle 2 vásárcsarnokba vonul a GGS. 
 

A vásári egységstandok (min. 10 m2 = 2.741.- EUR kb. 905.000,- HUF)) inkl. 

helydíj, szőnyegezett információs alapstand, kommunikációs csomag, AUMA-díj) 

mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel.  
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2018. október 31. (10% spórolható így meg !) 
 

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: 1 napos jegy kb. 6.300.-HUF/db, 3 napos bérlet kb. 9.500,-HUF-/db.  
 

A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1). 

Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig 
 

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

/ vagy egyénileg . Igény esetén csoportos utat indítunk ! 
 

***szálloda Lipcse szívében: 

A hotel a főpályaudvar mellett található, így nagyon jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. A történelmi városközpont 

2 perc sétával elérhető. A légkondicionált szobákban internet-

lehetőség és fürdőszoba áll a szálloda vendégek rendelkezésére.   

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük, 

forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu 
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