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Marque a data: RO-KA-TECH de 8 a 10 de maio de 2019
 

Feira do setor da tecnologia de canalização e esgotos na cidade alemã de Kassel

A Alemanha é um importante motor no campo da tecnologia de canalização e esgotos. A cada dois anos, este
setor apresenta as suas inovações, serviços e produtos na feira RO-KA-TECH em Kassel. Em 2019, o certame
terá as portas abertas entre 8 e 10 de maio.

Esta será a 15.ª edição da RO-KA-TECH, que se estabeleceu como um centro de know-how internacional ao longo
dos anos. O organizador é a Associação alemã de Empresas de Tecnologia de Canalização e Esgotos, a VDRK. Esta
associação prevê que, em 2019, cerca de 300 empresas apresentem os seus produtos e serviços, incluindo um
número cada vez maior de empresas internacionais ativas. «Temos vindo a verificar que a RO-KA-TECH está a ser
alvo de atenção crescente em todo o mundo» comentou Ralph Sluke, diretor executivo da associação.

Serviço de reserva de hotel, bilhetes online

Os visitantes internacionais devem marcar a data na sua agenda. Além disso, encontrarão todas as informações
relevantes sobre a feira na versão em inglês do site www.rokatech.de. Kassel situa-se a duas horas de comboio de
Frankfurt e o acesso ao espaço da feira é fácil com transportes públicos. Recomenda-se que, se necessário, os
visitantes reservem o quarto de hotel com antecedência. É possível encontrar um link para os hotéis parceiros na
área do site destinada aos visitantes (FOR VISITORS).

Os bilhetes para a RO-KA-TECH são emitidos gratuitamente por empresas expositoras para clientes e outros
interessados. Em alternativa, os visitantes podem reservar bilhetes no site online por 12,50 euros. Na entrada são
vendidos bilhetes diários a 20 euros.

Para mais informações, contacte:

 
Ralph Sluke
VDRK - Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.
Wilhelmshöher Allee 253 - 255
34131 Kassel
Tel.: +49 561 207567-0
Fax: +49 561 207567-29
info@vdrk.de
www.vdrk.de




