
 

 

A kiállításokról: 

A Zuliefermesse kétévente Közép-Európa egyik legfontosabb beszállítóipari nemzetközi 

szakmai találkozója.  
 

Kiállítói portfólió: részek és részegységek, összeszerelési folyamatok, ipari nyersanyagok, 

félkésztermékek, beszállítói eljárások, gépek, berendezések, szerszámgyártás, járműipari 

beszállítások, elektrotechnika / elektronika, műanyagipari technika és feldolgozás, orvosi 

műszertechnika, optika, stb.  

A 2017. év rövid statisztikája 362 kiállító, 20 országból, 9.946 szakmai látogató. 
 

A Zuliefer-rel párhuzamosan kerül megrendezésre az Intec szakkiállítás, melynek 

tematikája: szerszámgépgyártás, lemezmegmunkáló gépek, lézeres és hegesztés technika, 

felület megmunkálás, precíziós szerszámok, automatizálás, robottechnika, méréstechnika, 

minőségbiztosítás, software, IT alkalmazások, intralogisztika.  

A 2017. év rövid statisztikája: 1.020 kiállító, 22 országból, 22.034 szakmai látogató. 
 

Az idei vásári-kettős területe már most meghaladja a 60.000 m2-t, a regisztrált 

kiállítók száma pedig elérte a 900-as bűvös határt.  
 

A vásári egységstandok (10 m2 sorstand: inkl. helydíj, szőnyegezett információs 

alapstand EUR 2.104,- (kb. HUF 695.000,-) plusz AUMA-díj EUR 0,60,-/m2, média 

pausálé EUR 190,-, reklám pausálé EUR 95,-) mellett számos kiállító egyéni, attraktív 

arculatú standdal vonul fel.  
 

A vásár vonzó részvételt biztosít régi kiállítóinak: 2018. május 31-ig történő 

bejelentkezés esetén 15%-ot spórolható meg a helydíjból. Következő kedvezményes 

határidő 2018. október 14. (az addig bejelentkezők négyzetméterenként EUR 10,-t 

spórolhatnak a helydíjból)  
 

A vásári kettőst gazdag szakmai programsorozat kíséri. Számos konferencia, workshop, 

B2B CONTACT Business Meetings segíti a nemzetközi tapasztalatcserét, kiállítóknak 

ingyenes bemutatkozási többlet- lehetőséget kínál az Ausstellerforum, átadásra kerül Z 

2019-díj, melyre innovatív megoldásokkal lehet nevezni 2018. augusztustól. 
 

Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. 1 napos belépőjegy 8.000.-HUF/db, 

4 napos bérlet 12.800,-HUF-/db.  
 

A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület, Intec: Halle 2, 3, 5, 

Zuliefermesse:Halle 4 

Napi nyitva tartás: 9:00 órától 17:00 óráig (utolsó napon 9:00 órától 16:00 óráig) 
 

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

vagy egyénileg  
  

Szállás:  
 
 

***szálloda a központ és a vásár között félúton: 

A hotel előtt található a 16-os villamosmegálló, ahonnan a kiállítási 

területre vagy a városközpontba lehet jutni, átszállás nélkül kb. 15 

perc alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini-bár, 

légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürdőszoba és hajszárító. 

Parkolási lehetőség a szállodánál térítés ellenében. 

 

 

 

 

 
szoba példa 

 

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük, forduljon 

irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu 
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Z (Zuliefermesse) 

Nemzetközi Beszállítóipari szakkiállítás 

www.zuliefermesse.de 

Intec 

Gyártástechnikai, szerszámgépipari- és egyedi gépgyártás szakkiállítás 

www.messe-intec.de 
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