GPEC 2018
General Police Equipment Exhibition & Conference®
Rendőri és speciális egységek felszerelése nemzetközi szakkiállítás és konferencia
Frankfurt, 2018. február 20-22.
www.gpec.de
A kiállításról:
Európában a GPEC a legnagyobb zártkörű szakkiállítás, mely kétévente kerül
megrendezésre. Idén ünnepli 10 éves fennállását, ezért is az új frankfurti helyszín,
hogy a látogatók minél kényelmesebben, gyorsabban megközelíthessék a vásárt.
A GPEC tematikája felöleli a rendőr, határőr, vám, büntetés végrehajtás,
állambiztonsági szervek, szervezetek által használt felszereléseknek teljes választékát:
biztonságés
megfigyelés-technika;
információ-,
kommunikációés
szervezéstechnika; adatvédelem,- és kiberbiztonság, kriminál- és labortechnika;
jármű- és közlekedéstechnika úton, vízen, levegőben; ruházat, személyvédelem;
önvédelmi eszközök, fegyverek, pirotechnika; katasztrófavédelem, mentés stb.
2016-ban 31 ország 520 kiállítója mutatta be legfrissebb fejlesztéseit 20.000 m2-en az
55 országból érkezett 6.694 regisztrált szaklátogatónak.
Az idei kiállítás területe már most meghaladja a 23.000 m2-t, a világ 5
kontinenséről regisztrált kiállítók száma pedig túllépte az 500-as bűvös határt
(konkrét kiállítói lista a vásár honlapján keresztül érhető el).
A vásári egységstandok (4 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs
alapstand, katalogusbejegyzéssel együtt EUR 1.050.-/cég) mellett számos kiállító
egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel.
A GPEC védnökségét a hesseni tartományi miniszterelnök, Volker Bouffier
vállalta el.
A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri, ágazati
munkacsoport konferenciákkal, melyek egyértelműen jelzik a GPEC szerepének egyre
növekvő fontosságát a belbiztonság témakörben.
A belépés kizárólag belügyi és rendvédelmi szervek, szervezetek vezetőinek és
alkalmazottainak (technikusok, oktató-képzők, ügyészek, határőrök, vám, állami
információs,-biztonsági szakszolgálatok, speciális egységek, határvadászok, stb.) szolgálati igazolvány felmutatása mellett – lehetséges.
Az egységes látogatói belépőjegy EUR 5.-/fő és a vásár mindhárom napjára érvényes
(kérjük, éljenek az online előregisztrációval, mert a jegyek enélkül a helyszínen már
EUR 15,-/fő-be kerülnek és az ellenőrzés miatt lassul a bejutás).
A kiállítás helyszíne a Messe Frankfurt vásárterület 11-es csarnoka, valamint a
mellette levő Portalhaus, mely a konferenciáknak ad otthont.
Napi nyitva tartás: 9:00-től 17:00 óráig (utolsó napon 16:00 óráig).
Utazás:
- közvetlen repülőjárattal Frankfurtba, vagy egyénileg
Szállás:
**** szálloda Frankfurt szívében (kb. 80,-EUR/fő/éjtől):
A hotel a főpályaudvar közelében található, igen jó
tömegközlekedési lehetőségeket kínál. A légkondicionált
szobákban wifi lehetőség áll a vendégek rendeólkezésére.
szoba példa
Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezésért kérjük, forduljon
irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu
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