modell – hobby - spiel
Nemzetközi modellező, hobby és játék szakkiállítás
Lipcse, 2021. október 1-3.
ÚJ DÁTUM
www.modell-hobby-spiel.de
A kiállításról: A “játékvilág Mekkája” – idén 25. alkalommal kerül megrendezésre
Lipcsében. Ideális találkozóhelye gyártóknak – kereskedőknek és végfogyasztóknak.
Minden ami játék, legyen szó úton, sínen, vízen és levegőben, miniben is megtalálható
és kipróbálható lesz a Lipcsei Vásárközpontban.
A kiállítás tematikája igen gazdag: modellvasutak, hajó,- és repülőmodellek, minikamionok, üzemanyaggal működő és/vagy elektromos távirányítású kisautók, a kreatív
játékok területéről minden, ami papírból, textilből és egyéb anyagból előállítható, tábla, kocka-, szerep-, fantasy- és kártyajátékok, puzzle, bélyegek, Teddy mackók, babák,
plüssjátékok, papírsárkányok, geocaching, bélyeggyűjtés, numizmatika, stb.
A 2019. évi modell – hobby – spiel rövid statisztikája: 620 kiállító, 90.000 m2
vásárterületen, 99.200 látogató (nemcsak német, hanem jelentős cseh és lengyel
vásárlóerővel), számos bemutató, látványos show-k.
Kedvezményes jelentkezési határidő (2021. május 3.), érdemes beadni a jelentkezési
lapot, ha a karácsonyi raktárkészletet, vagy egyszerűen csak az eladásokat növelni
szeretnék.
A vásári egységstandok (min. 9 m2 inkl. helydíj, szőnyegezett alapstand, inkl. 2 kW
árambekötés EUR 1.237.- (kb. 433.000.-Ft) plusz EUR 115.- media pausálé, plusz
AUMA-díj EUR 0,60.-/m2) mellett számos kiállító egyéni, attraktív arculatú
standdal vonul fel.
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. Mindegyikkel ingyenes a helyi
tömegközlekedés a megadott tarifa zónákon belül. A helyszínen történő vásárlással
ellentétben az előre váltott, online verzió (regisztráció ellenében, név,- és e-mail-cím
meghadása szükséges) gazdaságosabb.
A kiállítás helyszíne: a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1), Halle 2, 3, 4, 5.
Napi nyitvatartás: 10:00 órától 18:00 óráig (zárás napján 17:00 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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