
EMO Hannover-messuille

 

 

 

 

Tervetuloa mukaan 
vienninedistämismatkalle 17.–18.9.2019:

EMO Hannover – maailman merkittävimmät messut metallintyöstöalalla –
on optimaalinen tapahtuma innovaatioiden näyttämiseksi ja globaalin
tuotantoteknologian kannalta merkittävä. Nämä mielenkiintoiset messut
järjestetään 16.–21.9.2019 Hannoverissa, Saksassa – joka on maailman
johtavia konetyökalujen myyntialueita.

Alansa johtavana messuna EMO Hannover toimii verkostokeskuksena, jossa esitellään
laajasti ja monipuolisesti kaikkia metallialan tuotantoalueiden tuotteita ja palveluja –
konetyökaluista tarkkuustyökaluihin, kuljetusautomaatioon ja teollisuuselektroniikkaan.
Messuilla on myös tarjolla houkutteleva ohjelma, joka sisältää sekä konferensseja että
erikoisnäyttelyitä.

EMO Hannover 2019 on myös kohtauspaikka, jossa alan johtavat toimittajat ja käyttäjät
kokoontuvat samaan paikkaan. Edellisillä messuilla 2226 näytteilleasettajaa 44 maasta
jakaantuivat 181 768 neliön näyttelyalueella 17 hallliin. Messuilla oli 128 966 kävijää.

Tartu tilaisuuteen ja lähde mukaan Viexpon järjestämälle
vienninedistämismatkalle EMO Hannover-messuille 17.–18.9.2019!
Tutustumme messujen tarjontaan, ja solmimme arvokkaita liikesuhteita
uusien asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

"Älykäs tekniikka, joka ajaa

 huomisen tuotantoa! "



 

 

 

 

Lentoaikataulu:
17.9.2019
Joensuusta:
05:40-06:40  Joensuu - Helsinki
08:55-10:00  Helsinki - Hannover   
 
Vaasasta:
06:00-06:45  Vaasa - Helsinki
08:55-10:00  Helsinki - Hannover    
 
Kokkolasta:
05:30-06:35  Kokkola - Helsinki
08:55-10:00  Helsinki - Hannover    
 
Helsingistä:
08:55-10:00  Helsinki - Hannover    
 
 
Menemme lentokentältä suoraan messuille, jotka ovat avoinna klo 9–18.
Messujen jälkeen on bussikuljetus hotellille.
 
Majoittuminen yhden hengen huoneissa Frühlings Hotellissa *** joka sijaitsee Braunschweigin
keskusta-alueella, historiallisen vanhan kaupungin kupeessa. Hotellilta messuille kestää n. 50 min.
moottoritietä pitkin.
 
Keskiviikkona 18.9 aloitamme hotelliaamiaisella ja sen jälkeen on bussikuljetus messuille.
Vietämme koko päivän messuilla ja menemme sieltä hyvissä ajoin suoraan lentokentälle.
 

18.9.2019
Joensuuhun:
20:25-22:45 Hannover - Helsinki
23:40-00:40 Helsinki - Joensuu    
 
Vaasaan:
20:25-22:45 Hannover - Helsinki
23:55-00:45 Helsinki - Vaasa           
 
Kokkolaan:
20:25-22:45 Hannover - Helsinki
23:45-00:50 Helsinki - Kokkola
 
Helsinkiin:
20:25-22:45  Hannover - Helsinki

Matkapaketti: 1150 €/henkilö, 1hh (+alv) 
Hinta edellyttää 8 hlön osallistumista

*Viexpo pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Hintaan sisältyy:
• Finnairin edestakaiset lennot, sis. verot ja matkatavaran ruumassa (23kg).
• Majoitus yhden hengen huoneessa, sisältäen aamiaisen
• Edestakaiset bussikuljetukset Hannoverin messuhalleilta hotellille
• Viexpon matkanjohtajan palvelun sekä matkatoimiston palvelumaksut, sis. alv.

Ilmoittautumiset viimeistään 10.6.2019!
Lisätietoja & ilmoittautuminen: Katja Jankens,
katja.jankens@viexpo.fi  Puh. +358 50 573 8876


