mtex+ Nemzetközi Műszaki Textil Szakkiállítás
2018. május 29-30, Chemnitz (D)

Tisztelt Tagunk/Partnerünk!
Kellő számú jelentkező esetén a TMTE közös standot és/vagy csoportos szakmai
vásárlátogatást kíván szervezni a magyar vállalkozások által eddig kevésbé ismert
chemnitzi mtex+ műszaki textil kiállításra, melyet ebben az évben, 7. alkalommal
rendeznek meg, a könnyűszerkezetek kiállításával, a LiMA-val egyidőben.
Miért éppen Chemnitz?
Az autógyártásáról híres Chemnitz-Zwickau régiót a szakzsargonban „szász Manchester”nek is nevezik. A gépjárműipar pedig egyre több textilanyagot használ.
Ezt az adottságot felismerve hozta létre a Messe Chemnitz a műszaki textíliák
szakvásárát. Látván azonban a tendenciát - hogy napjainkban a textilanyagok és
textilszerkezetek egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert – ma már nem csak az
autóipari, hanem az építőipari, a mezőgazdasági, egészségügyi és a ruházati
felhasználási területek bemutatkozásának is teret ad.
A piaci tendenciák egyre erősebben igénylik a környezetbarát technológiák alkalmazását,
a szerkezetek tömegének csökkentését, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználását
is, mely irányoknak szintén fórumot biztosít.
A 2018. évi szakkiállítás súlyponti témái épp ezért a következők lesznek:
 „Védőtextíliák” - az emberi test, a természet, a mobil és immobil javak hatékony
védelmére irányuló új textil megoldások.
 „Egészségügyi textíliák” - az egészségügyi-, ápolási-, terápiás- és wellness területeken
használt interaktív és funkcionális textíliák,
 Digitalizálás, intelligens textilek, különös tekintettel a kis-, és közepes vállalkozások
ipar 4.0 alkalmazási területeire (futurTEX és projektpartnerek bemutatói színesítik a
kínálatot)
Miért érdemes részt venni a kiállításon?
 Mert a legnagyobb kelet-német ipari és K+F tartományban tud személyes
kapcsolatokra szert tenni,
 mert profitálhat az erős textilipari hagyományokkal rendelkező szász-türingiai
tartomány nyújtotta lehetőségekből,
 mert a szakkiállításon neves személy- és haszon jármű-, vasúti járműgyártó,
hajóépítő, repülőgép-, camping-, lakókocsi-, kerékpár és utánfutógyártó cégek, és
ezek beszállítói tájékozódhatnak dinamikusan fejlődő textil ágazat legújabb
fejlesztéseiről,
 mert a kiállítás nemzetköziségének köszönhetőn személyes tárgyalásokat folytathat
potenciális, jövőbeni ügyfelekkel,
 mert egy olyan ötletbörze részese lehet, melyből jövőbeni projekteket és kapcsolati
tőkét nyerhet, hisz a " Chemnitzer Ideenfabrik" (chemnitzi ötletgyár) részen az
ágazaton túlmutató problémákra közösen keresnek megoldásokat,
 mert részese lehet egy ágazatok közötti együttműködésnek, mivel az mtex-szel
párhuzamosan kerül megrendezésre a LiMA könnyűszerkezetes szakvásárára is.
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A TMTE utazási és szolgáltatási ajánlatai:
2018. május 28-31. (hétfő-csütörtök) 4 nap - 3 éjszaka
Részvételi lehetőségek:
1.

Kiállítóként,
60m2-es,
közös,
nagy
egységstandon (6 cég közös megjelenésével)

2.

Kiállítóként,
12m2-es,
közös,
kis,
egységstandon (6 cég közös megjelenésével)

3.

Látogatóként, a TMTE szakmai csoport tagjaként (minimális létszám 10 fő)

információs

Program:
 2018. május 28.: érkezés, szállás elfoglalása
 2018. május 29-30.: Kiállítás és/vagy vásárlátogatás, kapcsolatépítés
 2018. május 31.: Hazautazás
Utazás: egyénileg
Javasolt utazási mód: személygépkocsival, a TMTE telekocsi szervezését vállalja.
Szállás: 4*-os hotelben, egy- vagy kétágyas szobákban svédasztalos reggelivel. Minden
szoba WC-zuhanyzós, TV-vel, ingyenes WIFI-vel és légkondicionálóval felszerelt. A
szállodának van saját, őrzött parkolója, mely 11,-EUR/nap áron vehető igénybe.
Részvételi díjak:
Kiállítói költségek*
60m2-es, közös, nagy egységstandon
12m2-es, közös, kis, információs egységstandon
*6 kiállító esetén
Szállás (3 éjszakára)
2 ágyas szobában, svédasztalos reggelivel
1 ágyas szobában, svédasztalos reggelivel

TMTE tag
602.000,-Ft+ÁFA
150.000,-Ft+ÁFA

Nem tag
630.000,-Ft+ÁFA
156.000,-Ft+ÁFA

TMTE tag /fő
78.000 Ft+ÁFA
105.000 Ft+ÁFA

Nem tag / fő
84.000 Ft+ÁFA
114.000 Ft+ÁFA

Jelentkezés: Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt igényfelmérő lap kitöltésével
és visszaküldésével (e-mail, fax, posta) jelezze. A tájékoztató és a igényfelmérő lap
letölthető a www.tmte.hu honlapról is. Jelentkezési határidő: 2018. március 09.
Szükség esetén további felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Tel: +36 30 412-3556; e-mail: ecker.gabriella@tmte.hu
Várjuk szíves jelentkezését!
Üdvözlettel:
Ecker Gabriella
ügyvezető főtitkár
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