
 

 

A kiállításról: 
Kellemes és családias környezetben, a belváros
csarnokában, késő estig meghosszabbított nyitvatartással 
szervezők szeretettel várják a design iránt elkötelezett
kereskedőket a D/O Interior&Furniture, 
Research&Industry, valamint D/O Graphic
hallgatói, valamint pályakezdői hasznos ötletekkel, az ifjú m
vevőkör és networking kapcsolatokkal gaz
támogatottan kedvezményes (start up) 
statisztikája: több mint 280 hazai és nemze

 

Csoportos utazás 201

(jelentkezési határid
 

Utazás:   8+1 fős Mercedes Vito 
Szállás:   2 éjszaka Lipcsében ***
Elhelyezés:  kétágyas szobákban
Ellátás:  reggeli 
 

Előzetes tervezett program: 
 

2017. okt. 20. (pént.) Reggel indulás 
Utazás rövid pihen
Esti órákban érkezés Lipcsébe, s
Vernissage megtekintése
 

2017. okt. 21. (szomb.) Reggeli  
Indulás a kiállításra 
Vásárlátogatás, vásári programok, majd szabadprogram
 

2017. nov. 22. (vas.)  Reggeli  
Indulás Budapestre
Utazás rövid pihen
Érkezés Budapestre a kora esti órákban 

 

Részvételi díj: (min. 6 fő esetén) 
- vonatjegy áráért ki,-és hazautazás
- szállásfoglalás (magyar vásárképviselet is itt van elszállásolva)
  15.000,-Ft/fő/éj 2 ágyas szobában, reggelivel
 

***szálloda a kiállítástól 1 km-re:
A szálloda a Leipziger Messe vásártól mindössze 1 km
helyezkedik el, modern szobákkal és ingyenes parkolási 
lehetőséggel. A reggeli svédasztalos. A lipcsei központi 
pályaudvartól villamossal kevesebb mint 20 perc alatt elérhet
hotel által kibocsátott kártyával a vendégek ingyenesen vehetik 
igénybe a tömegközlekedési eszközöket Leipzig városában.

- EUB utasbiztosítás, életkor függvényében: 
- vásári belépőjegy (ingyenes, vásárképviseletünkt
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Kellemes és családias környezetben, a belvárosban található Állatkert kongresszusi 
meghosszabbított nyitvatartással kerül megrendezésre a D/O

k szeretettel várják a design iránt elkötelezett fiatal designereket, gyártókat, 
/O Interior&Furniture, a D/O Fashion&Accessories, D/O 

D/O Graphic témakörökben. A kreatív oktatási intézmények 
i hasznos ötletekkel, az ifjú művészek és alkotók pedig új 

kör és networking kapcsolatokkal gazdagodhatnak – látogatóként. Kiállítóként pedig 
(start up) áron kezdhetik szárnyukat bontogatni. A 201

hazai és nemzetközi kiállító, 34 spot, 17.500 látogató. 

Csoportos utazás 2017. október 20-22. 

(jelentkezési határidő: 2017. október 5.) 

ős Mercedes Vito  
2 éjszaka Lipcsében ***-os szállodában 
kétágyas szobákban 

Reggel indulás Budapestről 
Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 
Esti órákban érkezés Lipcsébe, szálláshely elfoglalása 
Vernissage megtekintése 

Indulás a kiállításra  
Vásárlátogatás, vásári programok, majd szabadprogram 

Indulás Budapestre 
rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 

Érkezés Budapestre a kora esti órákban  

 esetén)  
és hazautazás Mercedes Vitoval: 60.000,-Ft/Utas 

vásárképviselet is itt van elszállásolva) 
2 ágyas szobában, reggelivel 

re: 
A szálloda a Leipziger Messe vásártól mindössze 1 km-re 
helyezkedik el, modern szobákkal és ingyenes parkolási 

ggeli svédasztalos. A lipcsei központi 
pályaudvartól villamossal kevesebb mint 20 perc alatt elérhető. A 
hotel által kibocsátott kártyával a vendégek ingyenesen vehetik 
igénybe a tömegközlekedési eszközöket Leipzig városában.  

 
 
 
 
 
 
szoba példa 

EUB utasbiztosítás, életkor függvényében: 500.-Ft/Utas/nap  
ingyenes, vásárképviseletünktől) 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 
a Leipziger Messe magyarországi vásárképviselete 

Seifert Ibolya 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b. 

Tel.: 302-7525 
mail: seifert@interpress.hu 

 

Designers’ Open  
Nemzetközi designer fesztivál 
Lipcse, 2017. október 20-22. 

www.designersopen.de 

Reg. Nr.: R-00228/1999/1999

       H-1364 Budapest, Pf. 290

H-1065 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 19/B

Tel.: (+ 36-1) 302-7525

E-mail: travel@ interpress.hu

www.interpress.hu

T R A V E L

Me m b e r s h i p :

Állatkert kongresszusi 
a D/O. A 
gyártókat, 

Fashion&Accessories, D/O 
A kreatív oktatási intézmények 

vészek és alkotók pedig új 
pedig - 

A 2016. év 


