پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی
گردشگری و تعطیالت CMT
اشتوتگارت  -آلمان
دروازه ورود گردشگران آلمان به ایران
مکان برگزاری :مرکز نمایشگاه بین المللی اشتوتگارت -آلمان
زمان برگزاری 21 :الی  29دیماه  9( 1398روز)
برگزار کننده :شرکت مسه اشتوتگارت آلمان
حــامــیان :شرکت مسه اشتوتگارت آلمان ،شرکت بازاریابی گردشگری بادن-وورتمبرگ آلمان
اطالعات نمایشگاه :


مساحت  120000مترمربع



بیش از  2200غرفه دار



بیش از  260000نفر بازدید کننده



حضور  100کشور و  360منطقه



حضور بیش از  1500خبرنگار تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،مجالت تخصصی و رسانه های آنالین



 CMTبزرگترین نمایشگاه گردشگری و تعطیالت  B2Cدنیا می باشد.

نمایشگاه در سال گذشته :


برگزاری  8رویداد همزمان 40 ،سخنرانی و حضور  36000بازدید کننده تجاری.



برگزاری  3نمایشگاه جانبی  2 ،تعطیالت آخر هفته و  104000بازدیدکننده.



 %41بازدیدکنندگان به طور میانگین درآمد باالتر از  3600یورو در ماه را دارند.



اکثر بازدیدکنندگان  CMTدر سال قبل از جنوب آلمان بوده اند.



 %66بازدیدکنندگان  2الی  3بار در سال به تعطیالت می روند %29 .به تعطیالت طوالنی می روند.



میانگین سنی بازدیدکنندگان  CMTدر سال قبل  50/7 ،سال بوده است.

پروفایل شرکت کنندگان:
سازمان ها ،انجمن ها و اتحادیه ها و شرکت های گردشگری *فرودگاه ها *خطوط هوایی *خدمات اتومبیل کرایه ای *حطوط ریلی *خطوط دریایی *چشمه های

آب گرم و اماکن درمانی *تعطیالت انگیزشی *تعطیالت مجلل *تورهای پکیج *توریسم سالمت *تعطیالت ورزشی *تعطیالت زبان آموزی *سفرهای فرهنگی
و هنری *اوقات فراغت صیادی و ماهیگیری *مجریان اوقات فراغت و تعطیالت *گشت و گذار *سفرهای بدون مانع *تورهای آموزشی *تعطیالت آبی
*مسافرت های اتوبوسی *تورهای کمپینگ *سفرهای گروهی *تعطیالت تفریحی *تعطیالت دوچرخه *تعطیالت خانوادگی *تعطیالت با مسافت طوالنی *
کروز رودخانه ای *تعطیالت گروهی *تعطیالت کودکان و نوجوانان *تعطیالت کوتاه مدت *تورهای لحظه آخری *تعطیالت با خودرو *تعطیالت یک نفره
*تعطیالت اسکی و اسنوبورد *تورهای شهری *تعطیالت پیاده روی *توریسم سالمت *تعطیالت سازگار با محیط زیست *تعطیالت آلپاین *پارک ها *موزه
ها *خانه های موسیقی *استخرها و پارک های آبی *هتل ها و مهمانسراها *هتل های سالمت *اکوکمپ ها *امالک تفریحی *آپارتمان ها و خانه های
تفریحی *اقامتگاه های تفریحی *خوابگاه ها * مجالت و کتب تخصصی *کتب راهنما *خدمات نقشه و مسیریابی *کتاب کودکان *مجالت گردشگری
*راهنمای زبان *سایت های رزرواسیون *اپلیکیشن های گردشگری و مسافرت
جهت اطالعات بیشتر می توانید با ستاد اجرایی نمایشگاه به شماره  021-22603283یا  09120785171تماس بگیرید.
جهت بهره مندی از شرایط حمایتی در اسرع وقت تماس حاصل فرمایید.
نام شرکت:
نام مسئول
تلفن :
همراه :
آدرس:

نام مدیر عامل:
سمت:
درخواست متراژ :
تاریخ :
امضا و مهر شرکت
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