
 
 
 

 
Vienna-tec - Nemzetközi Ipari Szakkiállítás 

2006. október 10-13. 
Új Bécsi Vásárközpont 

 
 

 
MESSTECHNIK AUSTRIA 

 
Nemzetközi mérés- és ellenőrzéstechnikai és minőségbiztosítási szakkiállítás 

 
 
Termékek          Tematika 
Tematika és termékek 
• Mérőműszerek és elektromos berendezések                          • Munkavédelem és –biztonság 
• Mérőműszerek, mérőeszközök 
• Vizsgálógépek és rendszerek 
• Rendszerek és gépek adatrögzítéshez 
 
 
 
 
 

• Ki- és továbbképzés, szakképzés 
• Üzemi felszerelés 
• Szaklapok és adatbázisok 
• Irodalom és kiadás 
• Software 
• Szövetségek és szervezetek 
 

A különböző mért értékek rögzítése a munkabíró High-tech mérőműszerekkel a számítógépen 
való kiértékelésig- ezt mutatja be a MESSTECHNIK kiállítás a szakembereknek, akik kutatással, 
termeléssel és karbantartással foglalkoznak. 
 
 
A Messtechnik Austria a VIENNA-TEC kiállítás keretein belül kerül megrendezésre, mely 6 
nemzetközi ipari szakkiállítást foglal magában. 
(A kiállításokról bővebb információ a www.spexpo.hu/VT.htm oldalon olvasható.) 
 
 

„A gazdaság egy hálózat, amelyben egyik rész sem létezne a másik nélkül.” 
 
 
 

http://www.spexpo.hu/VT.htm


Információk: 
 
Időpont: 2006. október 10-13. 
Helyszín: MessezentrumWienNeu, Új Bécsi Vásárközpont 
                A, B, C, és D csarnok 
 
Nyitvatartás: Kedd-csütörtök 09.00-18.00 óráig 
                     Péntek 09.00-17.00 óráig 
 
Periodika: kétévente 
 
Látogatói célcsoportok:  
 
 
Döntéshozók Karbantartás és szerviztechnikai szakemberek  
Cégtulajdonosok és cégvezetők      Klímatechnikusok   
Üzemvezetők, Beszerzésvezetők     Labor és gyógyszerberendezéseket gyártók 
Marketing és terjesztésvezetők Géplakatosok  
Üzemi technikusok                  Mérés és ellenőrzéstechnikai szakemberek 
Hajtástechnikusok       Kutatásban és fejlesztésben részt vevők 
Automatizálási szakemberek      Felülettechnikusok 
Üzemi technikusok       Pneumatikusok és Hidraulikai szakemberek 
Kémiai- és rendszertechnikusok     Minőségbiztosítási menedzserek 
Elektromos berendezéseket gyártók     Biztonságtechnikusok 
Elektronik-Designerek és fejlesztők         Acél és könnyűfém feldolgozók 
Energia és környezettechnikai szakemberek    Nyersanyagtechnikusok és kohászok 
Készterméktechnika (forgácsolás&formázás,      
hegesztés, ragasztás)                               

 
 

A 2004-ben megnyitott Új Bécsi Vásárcsarnok ideális körülményeket nyújt a kiállításnak: 3 csarnok, 
egy multifunkciós csarnok egy kb. 60.000 m2  kiállítóhellyel, egy kongresszusi terem, egy 450m 
hosszú „hajó” éttermekkel, kávézókkal és 2 sajtócenterrel kiegészítve. A magasfokú épületfunkció, 
az innovatív környezet, a központi elhelyezkedés, a könnyű megközelíthetőség, a 4500 parkolóhely 
hozzájárul az Ön sikeréhez. 
 
 
Cégünk kínálata a Vienna-tec kiállításra: 
 
 
Az SP Expo Kft. vállalja a cégek kiállítóként való részvételének teljeskörű szervezését. 
 
 

1) Cégünk standján kisebb standhelyek bérelhetők, melynek ára 72.000 HUF. 
 

Az ár tartalmaz: 2 m2 standhelyet 
      Információs pultot ( 100 x 50 cm ) 
      Névtáblát ( pult fölött – 40 cm ) 
      Szőnyeget 
 
(Ebben az esetben nem szerepelnek a kiállítói katalógusban.) 
 
 



2) Kiegészítő szolgáltatásként kérhető: 
 

• Lehetőség van egy kisebb tárolóhelység bérlésére is a standon ( 1 x 1 m) 
• Valamint megjelenni a kiállítói katalógusban.  

 
 

3) A főszervező által meghirdetett standárak: 
 

• Sorstand ( 1 oldalról nyitott )   € 120,- / m2 
• Sarokstand ( 2 oldalról nyitott )   € 125,- / m2 
• Fej-/szigetstand ( 3 oldalról nyitott )  € 129,- / m2 

 
( A standár az elválasztófalalakat valamint a berendezést nem tartalmazza! ) 

 
Minimális bérelhető standméret: 12 m2

 
Jelenkezési és regisztrációs díj:  € 295,- 
 
Társkiállítói díj: € 560,- 

 
Komplett ( felszerelt )stand esetén:  
 

• Sorstand      € 190,- / m2 
• Sarokstand      € 195,- / m2 
• Fej-/szigetstand      € 199,- / m2 

 
 

4) Lehetőség van katalógusprezentációra: 
 
 

1. 60 db. katalógust szórunk szét a kiállításon, melyért cserébe  kb. 
40 db. névjegykártyát adunk át a cégnek a kiállítás után. 

 
A prezentáció ára :  19.990 HUF 
 
 

2. 100 db. katalógust szórunk szét a kiállításon, melyért cserébe kb. 
80 db. névjegykártyát adunk át a cégnek a kiállítás után. 

 
A prezentáció ára:  39.990 HUF 
 

Érdeklődni : 
 
Barta Judit  
SP Expo Kiállítás-szervező Kft. 
1122 Budapest, Maros u. 10. I/2. 
Tel.: 06-1/225-1091 
Fax: 06-1/225-1092 
E-mail: marketing@spexpo.hu
Web: www.spexpo.hu
Ügyvezető igazgató: Vietcheslav Konchine MBA 

mailto:marketing@spexpo.hu
http://www.spexpo.hu/
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