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Rolladen und Türen – Árnyékolástechnika, ajtók, kapuk Nr. 1. kiállítása
Stuttgart, 2021. február 22-26.
www.rt-expo.com
A kiállításról:
A világ vezető árnyékolástechnikai szakvására három évente kerül megrendezésre.
5 napon át egy időben és egy helyen minden újdonságot, innovációt megtalálunk, amit
az árnyékolástechnika és ajtók, tolóajtók, kaputechnika témakörben ma ismerhetünk.
Tematikák: meghajtás,- vezérléstechnika, külső zsaluziák, raffstore-ok, elektromos
biztonsági berendezések, ablakok,- és ablaktáblák, rácsok, kerítések, kapuk, ajtók,
beltéri napvédelmi rendszerek, rovarvédelem, napellenzők, redőnyök, műszaki
textíliák.
A fenntartható fejlődés érdekében manapság kiemelkedően fontos szempont az energia
hatékony napvédelem, mely hozzájárul a költségek csökkentéséhez, a
környezetvédelemhez és tudjuk, hogy a nyílászárókon nagyon sok múlik!
Az előző rendezvényen, 2018-ban 120.000 m2-en 1.027 kiállító várta az érdeklődőket,
és mutatta be újdonságait. A világ 140 országából összesen 65.500 látogató érkezett,
többségük Európából, de regisztráltak még szaklátogatót Ázsiából, Amerikából,
Ausztráliából és Afrikából is.
A vásári egységstandok (sorstand: helydíj EUR 197.-/m2, szőnyegezett információs
alapstand Package Ruck EUR 113.-/m2, plusz EUR 650.- media pausalé, AUMAdíj EUR 0,60.-/m2, öko-díj EUR 4.-/m2) mellett számos kiállító egyéni, attraktív
arculatú standdal vonul fel.
A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri, pl. outdoor
gasztronómia, vagy kényelem + biztonság, stb.
Kérjük, látogasson el a vásár honlapjára: www.rt-expo.com !
Vásári belépőjegy számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. Sajnos, nem
mindegyik biztosít ingyenes helyi tömegközlekedést (VVS). Az online vásárláshoz
név, -életkor , és e-mail cím megadása szükséges.
Kérjük, ügyeljenek, mert a helyszínen történő jegyvásárlás drágább !
Konkrét árak a kiállítás nyitása előtt lesznek elérhetők.
A kiállítás helyszíne a Messe Stuttgart vásárterület (Messe piazza 1), 550 lépésnyire a
nemzetközi stuttgarti repülőtértől !
Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig
Utazási lehetőségek:
menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 4 csillagos Mercure Hotel Stuttgart Airport Messe szálloda
Stuttgart belvárosától délre található, 5 km-re a stuttgarti
repülőtértől és a stuttgarti vásárterülettől. A hotelben modern
szobák, edzőterem, szauna, étterem, társalgó és saját parkoló
várja a vendégeket. A szobákban Wi-Fi-csatlakozás,
műholdas TV áll rendelkezésre. Ingyenes, kábeles internetszoba példa
csatlakozás az üzleti központban biztosított. Minden nap
svédasztalos reggelit szolgálnak fel.
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.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
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