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A kiállításról: 

A kétévente megrendezésre kerülő szakkiállítás népes nemzetközi látogató közönséget 

vonz Stuttgartba.  
 

4 napon át egy időben és egy helyen minden újdonságot, innovációt megtalálunk, amit az 

uszodatechnika, szauna és spa témakörben ismerni érdemes.  
 

Tematikák: fürdők, uszodatechnika, szaunák, wellness, gyógyfürdők, gyógyterápia, 

fitness, Spa, szabadidő a fürdőben, s ezek finomhangolásai: építés, felszerelés, tisztítás és 

fertőtlenítés, üzemeltetés, fitness- és edzőgépek, wellness- eszközök, szabadidős 

tevékenységek, szoláriumok, gyógyfürdők, szállodák, stb.  
 

Látogatói célcsoportok: önkormányzatok, gyógyszálló- és fürdővezetők, 

természetgyógyászok, gyógytornászok, uszodaépítők, kereskedők, tervezők, építészek, 

stb. 
 

Az előző, 2016. évi interbad statisztikája: 450 kiállító, 15.000 látogató 60 országból, 

35.000 négyzetméter kiállítói terület, benne a világviszonylatban is legnagyobb szauna 

bemutatóval. 
 

Az idei kiállítás területe a tervek szerint alakul, de befogadunk még jelentkezéseket. 

A világ 5 kontinenséről regisztrált kiállítók listája megtekinthető a vásár honlapján.  
 

A vásári egységstandok (9 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs 

alapstand EUR 2.646, (kb. HUF 830.000,-) plusz EUR 230,- média pausálé, EUR 

260,- Marketingpaket, EUR 0,60,-/m2 AUMA-díj, EUR 3,-/m2öko-díj) mellett 

számos kiállító egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel.  
 

A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri. Ismét meghirdetik 

az interbad Innovation Award díjat, a látogató közönség szavazata alapján a ,,Public 

Value Award” kerül átadásra, a Német Fürdőszövetség – szokásához híven – itt tartja 

éves kongresszusát, a spaMarket konferencián pedig a wellness ágazatban érdekeltek 

bővíthetik szakmai tudásunkat, ill. építhetnek ki új üzleti kapcsolatokat. 
 

Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért vásárolhatók. 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 jegyárak 2018. júliustól kerülnek nyilvánosságra. 
 

A kiállítás helyszíne a Stuttgarti vásárterület (Messe piazza 1), Halle 4, 6, 8 

a Badewesen kongresszusnak az ICS ad otthont.  
Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig (pénteken 17:00 óráig) 
 

Utazási lehetőségek:  
menetrend szerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 

***szálloda a városközpontban: 
A hotel igen jó elhelyezkedésű, a Königsstrassetől 10 perc sétára 

található. szobák telefonnal, TV-vel, mini-bárral és hajszárítóval 

vannak ellátva. A hotel éttermet, bárt és vezeték nélküli internet 

csatlakozási lehetőséget kínál a vendégek számára. 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük, 

forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat : www.interpress.hu 
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