FESPA 2019
általános információk

Szervezett, szakmailag inspiratív (kiállítás és szakmai kirándulások), mégis
pihentető (alpesi faház) csoportos utazás a FESPA Global Print Expo 2019-re.
Mehetsz persze autóval, de gyere inkább így, jobb lesz.
Az utazás részletei:
–– időpont: 2019. május 14-17. (4 nap, 3 éjszaka)*
–– mód: kisbusz (9 fő)
–– szállás: modern alpesi faház (privát, csak nekünk)
–– jelentkezési határidő: 2019. május 3.
Részvételi díj:
–– 95.000.- Ft / fő (bruttó, számlázott), kétágyas elhelyezéssel
–– egyágyas felár: 30.000.- Ft / 3 éj
A részvételi díj tartalmazza:
–– az utazásokat (oda-vissza út, transzferek – mindent)
–– a szállást 3 éjszakára kétágyas elhelyezéssel, reggelivel
–– a vidéki résztvevők autóinak elhelyezését (zárt, kültéri parkolóban)
–– a múzeumi belépőket (lásd a részletezésben)
–– utasbiztosítást (UNION)
Tervezett program:
–– május 14. (kedd): utazás (indulás: Budapest, 6-7:00), ebéd, Gmund Papírmalom, szállás elfoglalása
–– május 15. (szerda): kiállítás
–– május 16. (csütörtök): kiállítás
–– május 17. (péntek): utazás (érkezés: Budapest, 18-20:00), ebéd, Osztrák Papírmúzeum
Megjegyzések:
–– a kiállítás nagy, 1 nap kevés rá, 2 napot könnyedén el lehet tölteni
–– a pénteki zárónap kevésbé ideális, hétfőn dolgozunk (ezért van keddi indulás)
–– a kiállítás ingyenesen látogatható (regisztrációt követően)
–– a sofőr egyúttal résztvevő, tehát szakmán belüli, így nem kell senkit külön
noszogatni arra, hogy mikor és hova kell menni
–– közös egyeztetést követően a programok módosíthatók, bővíthetők
–– a szállás Münchentől délre található, útba esik és igen kellemes
–– *ha más időpontban jönnél vagy kevesebb napra, jelezd kérlek, átgondoljuk
(a résztvevőktől függ)
–– a busz teljes létszám esetén indul, a fenti árak erre vonatkoznak
Jelentkezés, kérdések, számlázási információk:
–– Lőrincz Gergely, +36 70 327 2536, lorincz.gergely@pluralica.eu
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FESPA 2019
kiállítás

Általános információk:
–– website: www.fespaglobalprintexpo.com
–– helyszín: Messe Munich, Messegelände, 81823 München, Germany
–– nyitva tartás: máj. 14-16., 10.00-18.00; máj. 17., 10.00-16.00
Részletek, kiemelt programok, kiállítási túrák:
–– Miért éri meg idejönni? (link)
–– Több mint 700 kiállító. (link)
–– Colour L*A*B* (link)
–– Print Make Wear (link)
–– Trend Theatre (link)
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FESPA 2019
szállás

Általános információk:
–– modern faház az Alpok lábánál: 6 hálószoba, 11 ágy, 4 fürdőszoba
–– gyönyörű, pihentető környezet az egész napos kiállítási zaj előtt, után
–– 1 órányi távolságra a kiállítástól
–– az egész házban csak mi leszünk
–– szállodai szolgáltatások (takarítás, törölköző, szappan stb.)
–– ebédlő, konyha, kandalló (bár már meleg lesz)
–– reggeli
–– wifi
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FESPA 2019
szakmai kirándulások

Gmund Papírmalom (Tegernsee):
–– website: www.gmund.com/content/en/topics/papermill
–– a Gmund papír (alapítva: 1829) otthona
Osztrák Papírmúzeum (Steyrermühl):
–– website: www.papierwelten.co.at
–– a maga nemében a legnagyobb európai múzeum
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