Program és ajánlat szakmai delegáció számára
a CMS Berlin 2019 kiállításra
2019. szeptember 24-26.
A delegáció résztvevői a következő programokon vehetnek részt:

2019. szeptember 24., kedd
Ünnepélyes CMS kiállítói est és Purus Innovation Award-díjátadó
The Award for Intelligent Products and Solutions
Innovation vásári vezetés a CMS Berlin vásáron
Virtual Market Place- Kiállító és termékkereső platform
Start Up - közösségi stand és Networking Lounge meglátogatása
„Let’s network”- Networking Tool
Együttműködő tagok: CMS Berlin és a Német Gazdasági és Energia
Minisztérium

2019. szeptember 25., szerda
Mobility Cleaning Circle rendezvény
Szakmai pódiumelőadás nemzetközi előadókkal, exkluzív „business
matchmaking” lehetőség a járművek tisztítása szakterületen, majd
Networking Lunch
További információk
CMS praxis-fórum
Bemutatkozási lehetőség a CMS praxis-fórum keretén belül
További információk
Szakmai látogatás egy takarítástechnikai cégnél (igény szerint)
Get-Together a CMS szakmai szövetségeknek a standján
Együttműködő szervezetek: BIV - Vállalkozók Szövetsége, VDMA - Német
Gép- és Berendezésgyártó Szövetség, és IHO - Higiéniai és Felületvédelemi
Ipari Szövetség
CMS World Summit (kedvezményes belépő 400 eurós áron)
CMS World Summit Evening
Kongresszus program

2019. szeptember 26., csütörtök
Vásár meglátogatása egyénileg
Networking lehetőség a vásáron

CMS World Summit
Kongresszus program

Rövid leírás:
A Német- Magyar Kamara fő feladata a két ország gazdasági kapcsolatainak élénkítése. A Kamara látja el a
Messe Berlin képviseletét Magyarországon.
A CMS az átfogó termékkínálatával az európai tisztítóágazat legfontosabb eseménye. A berlini vásárhelyszín
az ipari tisztítástechnika és tisztítóanyagok legerősebb európai piacának középpontjában fekszik. A CMS
környezetbarát tisztítási rendszerekkel, higiéniai megoldásokkal, az épületmenedzsment számára érdekes
kínálattal és egyéb attraktív szolgáltatásokkal mutatja be az ágazatot.
A kiállításon 20 ország több mint 430 kiállítója vesz részt, valamint 65 ország 23.000 szakmai látogatója
érkezik Berlinbe.
A szakmai út célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a piac innovációival, és a szakmai programok által
betekintést kapjanak a legújabb trendekbe, tájékozódjanak a piac szereplőiről.

Célcsoport:
A szakmai útra a következő területeken működő intézmények, szövetségek és cégek vezetőit várjuk: kórházak,
klinikák, közigazgatás, épületüzemeltetés, létesítménygazdálkodás, épülettakarítás, HoReCa
A kiállítás nagyszerű lehetőség beszállító partnerek megismerésére, valamint üzleti partnerek megtalálására.

Részvételi díj:
100.500 HUF + ÁFA/fő
tartalmazza a belépőt, a szakmai programokon való részvételt, a szállást (2 éjszaka), és a repülőjegy
költségeit.
Igény esetén térítés ellenében:
- reptéri transzfer
- 3 órás berlini buszos városnézés magyar nyelvű idegenvezetővel

Utazás és szállás:
Utazás:
Odaút:
Visszaút:

2019. szeptember 24. 08:50
2019. szeptember 26. 22:10

Budapest - Berlin Tegel
Berlin Schönefeld – Budapest

Repülőjegy Budapest - Berlin- Budapest közvetlen repülő járat, amely tartalmaz 1 db kézipoggyászt +
1 db 10 kg-os feladható bőröndöt.
Szállás: 3*-os szállodában svédasztalos reggelivel az Alexander Platz közelében
Innen közvetlenül S-Bahn, U-Bahn-nal a vásár főbejárata megközelíthető.( Klosterstrasse )

Jelentkezési lap: https://www.nemet-vasarok.hu/messe-berlin/cms-berlin/
További információ
Simon-Lutring Tünde vagy Sápi Zsuzsanna
Messe Berlin magyarországi képviselet
Tel.: +36/1/3457-645, 36/1/3457-645
E-Mail: simon-lutring@ahkungarn.hu
Web: https://www.cms-berlin.de/en/Start/

