
 
 

 

Tisztelt MAKERT-Tagok! 

 

2018. szeptember 2. és 4. között a kert sokszínűségével vár minden kedves szaklátogatót a 

spoga+gafa 2018 Kölnben. Legyen szó a legújabb kerti trendekről, a kiváló minőségű kerti 

bútorokról vagy a legmodernebb grillfelszerelésről: itt megtalálja a kertészeti és kertgondozási 

iparág aktuális és átfogó ajánlatát. A vásár négy főbb területe a garden living, garden 

creation & care, garden bbq és garden unique teljes áttekintést nyújt a helyszínek között. 

 

A vásárszervező Kolenmesse egy szaklátogatói csomagot állított össze az Ön számára, hogy a 

kölni látogatás erdeményesen és kellemesen teljen. 

 

 Ingyenes belépő a vásár minden napjára 

 A helyi közlekedési eszközök ingyenes használata a vásár ideje alatt 

 Vezetett vásárlátogatás 

Ismerje meg az idei spoga+gafa legérdekesebb és legfontosabb részkiállításait, 

termékeit, kertészeti technológiáit. 

 spoga+gafa Networking Event: Meet the Exhibitor Lunch 

Ezen a nemzetközi kapcsolatépítő rendezvényen a vásár kiállítóval találkozhat. 

Kellemes, nyugodt környezetben teheti fel kérdéseit és egy személyes eszmecsere 

során a rejlő lehetőségek is napvilágra kerülnek. 

 Gartencenter Tour Kölnben 

Fedezze fel velünk egy buszos kirándulás során a környék legnagyobb kertészeti 

centrumait. 

 IVG Gartenparty 

Az IVG (Industrieverband Garten e.V.) szövetség a spoga+gafa alkalmából iparági 

találkozót szervez a saját standján. A kerti partira Önt is szerettel várjuk. 

 Gartencenter-nap und VDG Happy Hour 

A VDG, Német Kertészeti Centrumok Egyesületével együttműködve szeptember 2-án 

kerül megrendezésre a Gartencenter-nap, melynek lezárásaként az egyesület egy 

zenés kerti partira invitálja a szakmabelieket és az érdeklődőket. 

 Praxis-nap kerttervezők és cégek számára 

Félnapos előadássorozat, amely immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 

spoga+gafa-n. 

 

Ezen kívül sok színes program és érdekes bemutatók várják Önt a spoga+gafa-n, ahol első 

kézből informálódhat. Tegyen velünk egy felfedező túrát a kert világába! Szívesen 

megszervezzük az utazását és nyújtunk nyelvi segítséget! 

 

Igényeljen mihamarabb ingyenes belépőt a spoga+gafa-ra a tegelkamp@tema.de email 

címen. Nagy örömünkre szolgálna, ha Önt is a spoga+gafa 2018 szaklátogatói között 

köszönthetnénk Kölnben. 

 

Kellemes és sikeres vásárlátogatást kívánunk! 
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