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Construma: kedvezményes jegyet vásárolhat

A CONSTRUMA, a régió vezetõ építõipari szakkiállítása idén április 3-7. között
várja a látogatókat. A rendezvény elsõ 3 napján fogadják a szaklátogatókat, a
hétvége a végfelhasználóké. A Kamara építõiparhoz kapcsolódó tagjai és önkéntes
tagjai az idei évben kedvezményes belépõvel tekinthetik meg a kiállítást a szakmai
napokon.

2019-ben a CONSTRUMA és az OTTHONDesign kiállítások mellett a kétévente
megrendezésre kerülõ HUNGAROTHERM is tagja az otthonteremtési csokornak, így még
szélesebb körû tájékozódási lehetõség vár a szakmai látogatókra az újdonságok terén.

A Kamara építõiparhoz kapcsolódó tagjai és önkéntes tagjai az idei évben kedvezményes
belépõvel tekinthetik meg a kiállítást a szakmai napokon: április 3-7. között.

A kiállításra szakmai látogatók részére már elindították az on-line regisztrációt!

A kiállítás részvételéhez szükséges, hogy az alábbi linken töltse ki a regisztrációt.

                                                                     KATTINTSON IDE

A REGISZTRÁCIÓT KÖVETÕEN TUDJA KEDVEZMÉNYES JEGYÉT
MEGVÁSÁROLNI
4.800 Ft helyett 1.500 Ft-os áron!

A regisztrációt követõen:

belépõjét online megvásárolhatja azonnal, vagy késõbb. Ez esetben kérjük hozza
magával az e-mailben kapott vonalkódos jegyet és keresse az
ELÕREGISZTRÁLTAK bejáratot a fogadókban
amennyiben nem online, hanem a helyszínen kívánja megvásárolni a jegyet, úgy a
visszaigazoló e-mail mellékletét hozza magával és keresse a
PÉNZTÁRAT

(Felhívjuk figyelmét, hogy a Vásárközpont területén készpénzmentes fizetés lehetséges mind
a pénztárakban, mind a vendéglátóegységekben) 

Az elektronikus jegy napi egyszeri belépésre jogosít, névre szól és nem átruházható!

Az idei évre ajánljuk:

Mintegy 500 kiállító – 5 pavilonban és a szabadterületen – költséghatékony,
környezetbarát új technológiák
CONSTRUMA, HUNGAROTHERM, OTTHONDesign kiállítások
Innovatív termékek: CONSTRUMA és HUNGAROTHERM Díjazottak
MÉK továbbképzési pontos konferenciák, workshopok, bemutatók
A jövõ építészete – elõadások az Építészfórum.hu szervezésében
Smart City, Green City, újdonságok a frankfurti ISH-ról
Szakmai tárlatvezetések több témában – MÉK továbbképzési pontos
Vidékrõl érkezõknek vasúti utazási kedvezmény.

További részletek és érdekességek a kiállítás folyamatosan frissülõ honlapján:
www.construma.hu

Várjuk Önt is a kiállításra!  Regisztráljon még ma!

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

 
 

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk
tagjai kapnak, és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció
során jelezték ez iránti igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem
adjuk át harmadik személynek! Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel
címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási szándékát!
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