Targi ISH 2013 Frankfurt nad Menem
ISH – targi sanitarno-budowlane, energii, technologii klimatyzacyjnych i odnawialnych

źródeł energii - to największa na świecie wystawa z zakresu inżynierii wody i energii. Znaleźć
tam można wszystko - od zrównoważonych rozwiązań sanitarnych, innowacyjnego designu
łazienkowego i energooszczędnych technologii grzewczych, po odnawialne źródła energii,
przyjazne dla środowiska i technologie klimatyzacji, chłodzenia oraz wentylacji.
W ciągu pięciu dni targów na powierzchni 250.000 m2 ponad 2.300 wystawców, w tym
wszyscy liderzy rynku z kraju i zagranicy pokazuje swoje najnowsze produkty oraz
technologie. Największą grupę zwiedzających ISH stanowią przedstawiciele firm branżowych,
a targi to miejsce w którym można poznać nadchodzące trendy i nowości rynkowe. ISH
zadebiutowały ponad 50 lat temu – ich historia to ponad pięć dekad nieustannego rozwoju i
innowacyjności, jednym słowem - targowy sukces pełną gębą….

Frankfurt nad Menem (niem. Frankfurt am Main), często nazywany po prostu

Frankfurtem – piąte co do wielkości miasto Niemiec i jedna z najważniejszych metropolii
finansowych świata oraz znane centrum wystawiennicze. Dzięki swemu położeniu ważny
węzeł komunikacyjny z trzecim pod względem ilości pasażerów lotniskiem w Europie (8.
miejsce na świecie). Potocznie miasto jest znane jako Mainhattan (połączenie słów Main Men i Manhattan), ze względu na imponującą panoramę, lub Bankfurt, gdyż jest siedzibą
wielu banków i instytucji finansowych, a także jednej z największych giełd papierów
wartościowych. Frankfurt jest największym miastem Hesji (niem. Hessen), lecz nie jest stolicą
tego kraju związkowego. Frankfurt leży w 5,8 milionowym obszarze metropolitalnym u ujścia
Menu do Renu (niem. Rhein-Main-Gebiet).

Termin: 12.03-16.03
Wyjazd:

12.03 zbiórka o godzinie 6.45

– przed „Pałacykiem” – Wólczańska 213

Powrót:

Autokar wraca do Łodzi w godzinach późnowieczornych 16.03.

Noclegi i wyżywienie:

Hotel w okolicach Frankfurtu.
Śniadania i obiadokolacje, a na trasie Polska-Niemcy-Polska dodatkowo obiad.
W autokarze gorące napoje i wrzątek do dyspozycji przez cały czas.

Program wyjazdu:
12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

6.45 zbiórka i wyjazd
przejazd w stronę granicy w Świecku
turystyczna niespodzianka
obiad przed granicą
przejazd na nocleg pod Frankfurtem
wyjazd na targi po śniadaniu
9.00-18.00 – pobyt na targach
powrót na nocleg – kolacja w hotelu
wyjazd na targi po śniadaniu
9.00-18.00 – pobyt na targach
powrót na nocleg – kolacja w hotelu
wyjazd na targi po śniadaniu
9.00-18.00 – pobyt na targach
powrót na nocleg – kolacja w hotelu
wykwaterowanie
po wczesnym śniadaniu wyjazd z hotelu
obiad w Polsce
przejazd do Łodzi

Należy ze sobą zabrać:
- strój turystyczny – kurtka przeciwdeszczowa i dobre buty
- wygodny strój targowy i bardzo wygodne buty
- wizytówki na targi służące nawiązywaniu kontaktów
- walizki „carry-on” do zbierania materiałów na targach
- dobry humor i pozytywne nastawienie.
- KAŻDY OBOWIĄZKOWO musi posiadać dowód osobisty i legitymację studencką

