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A kiállításról 
 

A kétévente megrendezésre kerülő MOULDING EXPO számos ágazat számára ideális 

találkozási pont: a klasszikus szerszám,- prototípus-és öntőforma mellett találni 

rendszerszállítókat a műanyagipar és fémfeldolgozás területéről, de ott vannak a 

szerszámgép gyártók, méréstechnika képviselői, egészen a software házakig bezárólag.  
 

Európa elsőszámú hightech régiójának szímító Stuttgart nemcsak a német járműipar és 

gépgyártás központját, de a német szerszámgyártás klaszter szívét is jelenti egyúttal. 
 

A két évvel ezelőtti számok (620 kiállító, 30 országból, 14.000 látogató, 52 országból, 

31.500 négyzetméter kiállítási terület) túlszárnyalása a cél. 
 

A 2019. évi  kiállítás területe full-on lesz, hisz a Moulding Expo-val egy időben és egy 

helyszínen kerül megrendezésre a brit UKI Media&Events szervezésében (május 21-23. 

között) a Global Automotive Show, mely 5 járműipari kiállítást foglal magában.  
 

A vásári egységstandok (9 m2/kiállító Komplettpaket: inkl. sorstand helydíj, 

szőnyegezett információs alapstand EUR 2.988, (kb. HUF 986.000,-) plusz EUR 330,- 

média pausálé, AUMA-díj EUR 0,60,-/m2, öko-díj EUR 3,-/m2 mely költségeket + 19% 

MwSt terhel) mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel.  

A vásári helyek kiosztása 2018. júniusában megkezdődött. Ideje lépni, ha ott szeretne 

lenne kiállítóként, mert a jelentkezések beérkezési sorrendjében töltik fel a rendelkezésre 

álló standhelyeket ! 

A kiállítást számos kongresszus, bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri.  

Sokak számára garancia a stuttgartiak vásári kompetenciája mellett az olyan szakmai 

szponzorok jelenléte, mint a BVMF, a VDMA, VDW és VDWF, ill. a globális partner, 

ISTMA támogatása és együttműködése. 
 

Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért kedvezményesen vásárolhatók. Egyes típusa 

ingyenes tömegközlekedést (VVS) is tartalmaz. Az online vásárláshoz név,- életkor, és e-

mail-cím megadása szükséges. Kérjük, ügyeljenek, mert a helyszínen történő jegyvásárlás 

drágább ! 
 

A kiállítás helyszíne a Messe Stuttgart vásárterület (Messe piazza 1), 355 lépésnyire a 

nemzetközi stuttgarti repülőtétől ! 
 

Napi nyitva tartás: 9:00 órától 17:00 óráig. 
 

 Utazás:  
- menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagy egyénileg  
 

Szállás 
 

***hotel a vásárterület közelében: 

A közvetlenül a repülőtér és a kiállítási terület mellett fekvő 

szálloda 229 jól felszerelt szobával rendelkezik. 

Vásárlátogatáshoz ideális választás. Saját fürdőszoba, telefon, TV, 

minibár, széf és szauna áll a 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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