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Az Informa Print Group örömmel jelenti 
be, hogy az Ipex 2014 visszaköltözik a lon-
doni ExCel kiállítási- és konferenciacent-
rumba (http://www.excel-london.co.uk). 
A kiállítás 2014. március 26. és április 2.
között London szívében, a felújított 
Royal Docklands területén lesz látható. 

Döntésünket megelőzően alapos konzultációt
folytattunk a kiállítókkal és a látogatói csopor-
tokkal, akik örömmel fogadták a költözéstől
várható bővülési és fejlődési lehetőségeket.
London különösen lelkes – magyarázza Trevor
Crawford, az Informa Print Group igazgatója.
„Habár a brit publikum mindig is nagy jelentő-
séget tulajdonított a kiállításnak, az Ipex egy
valódi, globális rendezvény. London, mint ren-
dezvényhelyszín és a 2012-es olimpiai játékok-
kal kapcsolatos beruházások öröksége, bizonyára
izgalmas és vonzó lesz nemzetközi látogatóink
számára.” 

„A vásár visszatérése Londonba jelentős döntés
az Ipex történetében” – folytatja Trevor Crawford.
„Az Ipex helyszíne 1980 óta a NEC, és közel 30
éves sikeres működésre tekinthet vissza. Eddig
a NEC volt az egyetlen rendezvényhelyszín Nagy-
Britanniában, amely ki tudott szolgálni egy ilyen
méretű vásárt. Az ExCel London, a kiállítási
csarnokok jelentős kibővítését követően, töké-
letes helyszíne lesz az Ipex következő fejlődési
korszakának.” 

Kevin Murphy, az ExCel London elnök-vezér-
igazgatója hozzáfűzi: „Örülünk annak, hogy
páratlan létesítményeinkben – nagy nemzet-
közi és brit kiállítások megrendezésének sikerei-
vel a hátunk mögött – az ExCelben üdvözölhet-
jük az Ipexet. Hiszünk abban, hogy az Informa
és az ExCel közös szervezőcsapata 2014-ben
egy felejthetetlen kiállítást fog rendezni.” 

David Preskett, az Ipex 2014 elnöke, az IAC
(Ipex Tanácsadó Testület) elnöke és a Canon
Professzionális Nyomtatás üzletágának igazga-
tója szintén optimista a költözéssel kapcsolat-

ban: „Az Ipex Londonba
költözése megteremti a ki-
állítás bővítésének alapját,
és növeli nemzetközi vonz -
erejét. Az Ipex egy előre -
tekintő rendezvény, és ha-
tározott szándéka, hogy új mércét állítson változó
iparágunkban és a kommunikációs médiavilág-
ban.”

A Picon, a brit nyomdák, papírgyártók, pa-
pírfeldolgozók és beszállítók iparági szakmai
szövetsége örömét fejezte ki a költözés bejelen-
tésével kapcsolatban: „Rendszeres párbeszédet
folytattunk az Ipex-csapattal, és tagjaink lelke-
sednek a döntésért, hogy a kiállítás visszatér
Londonba. Már alig várják, hogy kidolgozhas-
sák a legújabb módszereket az igazi Ipex-élmény
megteremtéséhez London városa és az ExCel
számára” – állítja Tim Webb, a Picon igazgatója. 

„London hihetetlen lehetőségeket nyújt szá-
munkra” – kommentálja Nick Craig Waller, az
Ipex 2014 marketingigazgatója. „A következő
hónapokat a szállítás megszervezésével töltjük,
majd összeülünk marketingpartnereinkkel, hogy
kidolgozzuk az alapokat, és elindítsuk a min-
den eddigit felülmúló Ipex 2014 megrendezé-
séhez szükséges világméretű marketingkam-
pányt.”

2014-ben az Ipex visszatér a londoni ExCel
konferenciaközpontba


