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A kiállításról:
A kétévente megrendezésre kerülő swisstech-Basel az egyedüli nemzetközi beszállítói
szakkiállítás Svájcban (prezentálva ugyanakkor nemcsak a svájci, hanem a környező
francia, német és olasz ipari kínálatot, keresletet), ahol a fém- és műagyagipari
termékskála teljes spektruma megtalálható a nyersanyagoktól kezdve a komplett
rendszerekig bezárólag.
A swisstech kiállítással egy időben és egy helyen kerül megrendezésre a PRODEX
(www.prodex.ch) nemzetközi szerszámgép, gyártóeszköz és méréstechnikai szakkiállítás,
mely a szerszámgépek, szerszámgyártás, méréstechnika, gyártás- és folyamatautomatizálás nemzetközi szakvására.
A két szakkiállítás együttesen ragyogó lehetőséget nyújt új kapcsolatok kiépítésére,
tapasztalatcserére, valamint ágazati trendek feltérképezésére.
Swisstech tematikák: nyersanyagok és ipari félkész-termékek, részek és részegységek,
fémmegmunkálás és -feldolgozás, meleg- és felületi megmunkálás, műanyag-gyártás és
feldolgozás, rendszerkiépítés, üzemi berendezések és szerszámok, e-procurement,
informatika és kutatás, gazdaságfejlesztés, szakmai szervezetek, továbbképzés.
Az előző kiállítás rövid statisztikája (PRODEX-szel együtt): 440 kiállító 36 országból,
30.000 m2 kiállítás területen. A két szakkiállítást 20.761 szaklátogató tekintette meg
(81%-uk Svájcból, 19%-uk külföldről érkezett, összetételük 67% gyártó, 7% kereskedő,
3% egyéb volt).
A 2019. évi kiállítás területe is eléri az előző rendezvény nagyságát, a világ 5
kontinenséről regisztrált kiállítók száma pedig túllépi a 400-as bűvös határt.
A vásári egységstandok (min. 9 m2 : inkl. helydíj, szőnyegezett információs modul-stand
bútorozva (Wall-Plus) CHF 4.140.- (kb. HUF 1.200.000,-) plusz CHF 750,katalogusbejegyzés, online meghívó-belépőjegyelővétel CHF 75,- mely költségeket +
7,7% MwSt terhel) mellett számos kiállító attraktív, egyéni arculatú standdal vonul
fel.
Jelentkezés határidő: folyamatos, amíg van szabad hely. Az optimális standhely és
standnagyság biztosítása érdekében célszerű minél korábban kitöltve továbbítani
vásárképviseletünkhöz (seifert@interpress.hu, és/vagy a vásárnak info@swisstechmesse.ch) a kitöltött jelentkezési lapot (swisstech honlapról, de kérésre szívesen
megküldjük), ui. a legjobb helyeket a legelső bejelentkezőknek igazolják vissza.
Vásári belépőjegyek számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. A helyszínen történő
vásárlással ellentétben az online verzió (regisztráció ellenében) gazdaságosabb.
A kiállítás helyszíne a Messe Schweiz (Basel) vásárterület. Napi nyitva tartás: 8:30 órától
17:00 óráig
Utazás:
- menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal, átszállásokkal / vagy egyénileg

Szállás:
***szálloda Rheinfeldenben (Németország):
A 75 szobás hoteltől Basel könnyen megközelíthető gyorsvasúttal,
(állomás kb. 200 m-re), vagy autóval. A szobákban kábel TV,
íróasztal, fürdőszoba, hajszárító, Internet-csatlakozási lehetőség
található. A szálloda saját étteremmel és parkolóhelyekkel
rendelkezik.

szoba példa

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük,
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu
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