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tasc 2017


Online-ticketshop vanaf nu geopend – 

Passende offertes voor reis en verblijf

De tickets voor de tasc 2017 (27 oktober tot 28 oktober 2017) zijn vanaf nu online verkrijgbaar op www.tasc-expo.de. Ze worden als eTicket aangeboden – wat een dubbel voordeel heeft: geld- en tijdbesparing. De bezoekers kunnen hun ticket online kopen, het op de eigen printer printen of als code downloaden. Met het geprinte eTicket kan men met bus en spoor gratis naar de beurs rijden. Verder is het eTicket duidelijk goedkoper dan het ter plaatse gekochte ticket. De dagkaart kost online 20 Euro, aan de dagkassa’s op Areal Böhler ligt de prijs bij 25 Euro. 
Wie op zoek is naar een overnachtingsmogelijkheid voor de tasc,, maakt bij voorkeur gebruik van het serviceaanbod Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT). Deze dochteronderneming van de stad heeft het beste overzicht welke hotels en privéwoningen in Düsseldorf en in de regio tijdens de tasc 2017 beschikbaar zijn en helpt ook bij de concrete boeking. Een klik is dus in elk geval de moeite waard: https://www.duesseldorf-tourismus.de/messen-und-tagungen/
De tasc 2017, die op Areal Böhler plaatsvindt, is op vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag tot 16.00 uur geopend. Alle tasc-tickets bevatten de gratis rit naar de beurs en terug met bussen, trams en treinen binnen het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) (2de klasse, enkel toeslagvrije treinen). Meer informatie over het routenetwerk vindt u op http://www.vrr.de.

Over de tasc 2017

De tasc is de beurs en het trefpunt voor professionelen uit de segmenten Autoglas, Smart Repair en Voertuigevaluatie. Op de tasc worden innovatieve producten en oplossingen aangeboden die voor de uitvoering van reparatiediensten en hun beheer nodig zijn. Op een oppervlakte van ongeveer 3.200m² biedt de koudstaalhal, op de Areal Böhler, de exposanten een optimale presentiemogelijkheid voor hun producten en oplossingen evenals een uitstekende industrie- en werkplaatssfeer. Het bijgevoegde presentatieprogramma tijdens de twee dagen van de beurs zet vragen en oplossingen in het middelpunt, die op dit ogenblik belangrijk zijn voor de branche. 
Meer informatie over de tasc-première in het najaar 2017 vinden geïnteresseerde exposanten op www.tasc-expo.de.
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