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„Lipcsei könnyvásár - közel a piachoz, az olvasóhoz” 
 

Ha március, akkor ismét az irodalomé a főszerep Lipcsében, immár töretlenül 1991 óta. 
Ez az az időszak, amikor a könyv ünnepén nagy szeretettel és tárt karokkal várják a könyv és az olvasás 
szerelmeseit, annak összes résztvevőjével együtt, legyen az író, olvasó, fordító, lektor, kiadó, nyomda, 
hangos-könyv gyártó, forgalmazó, kereskedő.  
 

A Leipziger Buchmesse kiállítói tematikája: szépirodalom, művészeti könyvek, útikönyv, egyházi 
kiadványok, gyermek,- és ifjúsági könyvek, képregény, tudományos-fantasztikus kiadványok, tankönyvek, 
újságok/periodikák, naptár, térkép, képeslap, hangos könyv, elektronikus média, stb. 
 

A vásár kísérőprogramja, a „Leipzig liest” Európa legnagyobb olvasófesztiváljának számít alapítása óta, 
immár több mint 25 esztendeje. Ez a fesztivál nem más, mint kortárs író-olvasó találkozók színes forgataga, 
felolvasásokkal, bemutatkozásokkal fűszerezve. Helyszíne nemcsak a modern vásárterület, hanem 
múzeumok, templomok, fodrászüzletek, vagy rom-kocsmák, mintegy 410 városi külső helyszín. 
 

A 2005-ben alapított Preis der Leipziger Buchmesse díjjal (összesen 45.000 euróval) jutalmazza évente 
egy szakmai zsűri a német nyelvű szépirodalmi, műszaki könyvújdonságot és fordítói munkát. Már most 
több mint 115 kiadó nyújtotta be 410 pályaművét. 
 

A 2016. évi rendezvény rövid statisztikája: 2.250 kiállító, 42 országból, 260.000 látogató, valamint közel 
3.200 regisztrált újságíró, tévés szakember a világ minden tájáról. 
 
Ha kiállítóként szeretne ott lenni Lipcsében, kérjük, látogasson el a vásár honlapjára, vagy hívja 
vásárképviseletünket, örömmel segítünk ! 
 

 
 

 

 
 
Nemzetközi manga-animáció-képregény kiállítás 
www.manga-comic-con.de 
 
A lipcsei tavaszi könyvünneppel egy időben érdekes kínálattal hívják a szervezők a képregény rajongók 
népes táborát is!  
 

Minden korosztályt várnak a gyártók, kereskedők, sőt maguk a rajzművészek is. Számos kísérőprogramon 
kínál kikapcsolódást a vásárlátogatónak: az „Anima-Kino” vagy a „Kreatív színpad”, hol maguk a kreatív 
szakemberek, divattervezők mutatkoznak be, dedikálásokkal és Cosplay-versenyekkel. 
 

Önálló részvételi költségek: helydíj EUR 191,-/m
2
, standépítési költség kb. EUR 100,-/m

2
, AUMA-díj: EUR 

0,60,-/m
2
, médiapausalé: EUR 55-130.- /cég (standméret függvényében), mely költségeket + 19% MwSt 

terhel.  
 

A Lipcsei Vásárok magyarországi képviselete (Interpress Kiállítások Kft. & Interpress Travel) további 
kérdésekben, kiállítói részvételük és/vagy kiutazásuk megszervezésében (kulcsrakész stand / szállás-, 
repülő-, vagy vonatjegy-foglalás, belépők Ft-ellenében) örömmel áll szíves rendelkezésükre.  
Kontakt: Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: seifert@interpress.hu 
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