2018/11/21 – press release – www.presse.rokatech.de

Save the Date: Târgul RO-KA-TECH între 8 şi 10 mai 2019
Întâlnire a specialiștilor în domeniul tehnologiei construcţiilor de conducte şi canalizare în oraşul Kassel din Germania
Germania reprezintă o importantă forţă motoare în domeniul tehnologiei construcţiilor de conducte şi
canalizare. Odată la doi ani industria îşi etalează inovaţiile, produsele şi serviciile în cadrul târgului comercial
RO-KA-TECH din Kassel. În anul 2019 expoziţia îşi va deschide porţile între 8 şi 10 mai.
Aceasta este a 15-a ocazie cu care se organizează târgul RO-KA-TECH, iar de-a lungul anilor acesta s-a impus ca un
hotspot internațional pentru ‘know-how’. Organizatoare este VDRK, Asociația Companiilor de Construcţii de Conducte
şi Canalizare din Germania. În 2019, Asociația se așteaptă la aproximativ 300 de expozanți, între care un număr tot
mai mare de companii active pe piața internațională. "Constatăm că RO-KA-TECH se bucură de o atenție crescută pe
plan mondial.", a declarat domnul Ralph Sluke, directorul general al Asociației.
Servicii de rezervare hotel, bilete online
Vizitatorii din străinătate sunt rugați să își rezerve data, urmând să găsească toate informațiile relevante referitoare la
târg pe pagina în limba engleză a site-ului nostru web: www.rokatech.de. Orașul Kassel este situat la o distanță de
două ore cu trenul de la Frankfurt, iar locația expoziției este ușor accesibilă cu mijloace de transport în comun. Este
recomandabil ca vizitatorii să își rezerve din timp camere la hotel dacă e necesar. Un link la hoteluri partenere se
găsește în aria pentru vizitatori (‘FOR VISITORS’ area) a site-ului web.
Biletele pentru RO-KA-TECH sunt eliberate gratis de companiile expozante pentru clienți și alte părți interesate.
Vizitatorii pot rezerva online pe pagina web bilete de intrare pentru un preț de € 12,50. Bilete de o zi sunt disponibile la
intrare pentru € 20.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
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34131 Kassel
Fon: +49 561 207567-0
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