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A kiállításról:
A világ vezető árnyékolástechnikai szakvására 3 évente kerül megrendezésre.
5 napon át egy időben és egy helyen minden újdonságot, innovációt megtalálunk, amit
az árnyékolástechnika és ajtók, tolóajtók, kaputechnika témakörben ma ismerhetünk.
Tematikák:meghajtás,-vezérléstechnika, külső zsaluziák, raffstore-ok,elektromos
biztonsági berendezések, ablakok,-és ablaktáblák,rácsok, kerítések, kapuk, ajtók,
beltéri napvédelmi rendszerek, rovarvédelem, napellenzők, redőnyök, műszaki
textíliák.
A fenntartható fejlődés érdekében manapság kiemelkedően fontos szempont az
energia hatékony napvédelem, mely hozzájárul a költségek csökkentéséhez, a
környezetvédelemhez és tudjuk, hogy a nyílászárókon nagyon sok múlik!
Az előző rendezvényen, 2015-ben 108.400 m2-en 888 kiállító várta az érdeklődőket,
köztük 4 magyar cég mutatta be újdonságait. A világ 131 országából összesen 59.057
látogató érkezett, többségük Európából (795 %), de regisztráltak még szaklátogatót
Ázsiából, Amerikából, Ausztráliából és Afrikából is.
Az idei kiállítás területe (mind a 10 csarnok) full-on van, a világ 5 kontinenséről
regisztrált kiállítók száma pedig megközelíti a 900-at.
A vásári egységstandok (9 m2 package: inkl. helydíj, szőnyegezett információs
alapstand EUR 2.601, (kb. HUF 819.000,-) plusz EUR 650,- média pausálé,
AUMA-díj EUR 0,60,-/m2, öko-díj EUR 3,-/m2) mellett számos kiállító egyéni,
attraktív arculatú standdal vonul fel.
A kiállítást számos bemutató és gazdag szakmai programsorozat kíséri, pl. outdoor
gasztronómia, vagy kényelem + biztonság, stb.
Kérjük, látogasson el a vásár honlapjára: www.rt-expo.com (bal oldalon magyar
nyelvű részletes látogatói tájékoztatót találhat !)
Vásári belépőjegyek számos típusa irodánkban Ft-ért vásárolható. 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 !
-1 napos online jegy (inkl. VVS) 12.000,-HUF/db, 2 napos online jegy (VVS nélkül)
18.000.-HUF/db, bérlet (5 napos, VVS nélkül) 25.000,-HUF-/db
A kiállítás helyszíne a Messe Stuttgart vásárterület (Messe piazza 1)
Napi nyitva tartás: 9:00 órától 18:00 óráig (szombaton 17:00 óráig)
Utazás:
- menetrendszerinti repülőgéppel / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
***hotel a vásárterület közelében:
A közvetlenül a repülőtér és a kiállítási terület mellett fekvő
szálloda 229 jól felszerelt szobával rendelkezik.
Vásárlátogatáshoz ideális választás. Saját fürdőszoba, telefon,
TV, minibár, széf és szauna áll a vendégek rendelkezésére.
szoba példa
Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük,
forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat: www.interpress.hu
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