
 
 
 
 

E u r o C I S 
A kereskedelmi informatika nemzetközi szakvására 

2019. 02. 19 – 21. 
 
 
 
Technology Never Sleeps. – A technológia soha nem alszik, folyamatosan változik, évről 
évre megújul. Az ügyfelek pedig elvárják, hogy okos eszközeik azonnal bevethetők 
legyenek minden platformon, így a kiskereskedelemben is. Az EuroCIS az a szakvásár, 
amely éberen figyeli ezeket a technológiai változásokat, fejlesztéseket, hogy Ön ne 
maradjon le semmiről! 
 
Amennyiben Ön is követni szeretné a kiskereskedelmi technológia dinamikus fejlődését, 
a trendalkotók innovációit és az üzleti sikerhez vezető megoldásokat, akkor 2019. 
február 19 – 21. között ne hagyja ki az EuroCIS 2019 vezető világvásárt! 
 

Az EuroCIS 2019 kínálata:  
- Omnichannel management  - Business analitycs/Big data 
- Mobil megoldások és technológiák, 

vezeték nélküli technológiák   
 - E-commerce/E-business 

megoldások 
- Checkout management   - ERP/Supply Chain Management 
- Kasszarendszerek  

és cash management 
 - Lopásvédelem és videó-

felügyelő rendszerek 
- POS technológiák  - Digital marketing 
-     IoT (Internet of Things)  - Munkaerő management 
  - Veszteség-megelőzés 

 
Konferenciák, workshop-ok, fórumok:  

10. F04 
EuroCIS Fórum: kiállítói esettanulmányok és fejlesztések 
bemutatása, naponta: 11.00 – 17.00-ig 

10. E03 
The Stage: A Start-up szekció közepén található színpad: Cégek, 
termékek, ötletek bemutatkozása, kulisszatitkok 

10. F72 
Omnichanel Fórum: a jövő technológiái: e-commerce, omnichannel 
megoldások és a legújabb innovációk bemutatása a 
kereskedelemben, naponta: 11.00-17.00-ig 

Seifenfabrik  
Dr.Thompson’s 

retail technology awards europe: kereskedelmi IT-megoldások 
díjátadó ünnepsége, február 19.   

CCD Süd 
Academy Award: Az EHI Europe és a GS1 szervezésében a legújabb 
kutatási eredmények és innovatív technológiák bemutatása és 
díjazása, február 20. 

Északi bejárat, 
C-star stand 

Vezetett innovációs túrák: látogatói túrák kiemelkedően innovatív 
kiállítók bevonásával 
német nyelvű túrák: naponta 11:30 – 13:00 
angol nyelvű túrák: naponta 14:30 – 16:00 

 
További naprakész információkért látogasson el a www.eurocis.com vagy a  
www.bdexpo.hu oldalakra. 
 

http://www.eurocis.com/
http://www.bdexpo.hu/


 
Önt is várja az EuroCIS 2018 Düsseldorfban!  

 
Előzetes belépőjegy vásárlás kizárólag interneten: www.eurocis.com/2130 

 
 
Online elővételben Belépőjegyek a helyszínen 
Napi jegy 20,-- EUR Napi jegy   30,-- EUR 
2 napos jegy 35,-- EUR 2 napos jegy:   45,-- EUR 

 
 
 
Az előre megvásárolt belépőjegyekkel Düsseldorfban és 50 km-es körzetében a közösségi 
közlekedési eszközöket (busz, U-Bahn, S-Bahn) ingyen veheti igénybe. 
 
 

Utazás Düsseldorfba:  
- Az Eurowings légitársaság Budapestről naponta többször indít járatot a düsseldorfi 

repülőtérre. Részletek a www.eurowings.com oldalon. 
- Ezen kívül az Eurowings hetente többször a kölni,  
- a WizzAir pedig a dortmundi és a frankfurti repülőtérre indít járatokat Budapestről. 

Részletek a www.eurowings.com és a www.wizzair.com honlapokon.  
- Autóval utazó ügyfeleink figyelmét felhívjuk, hogy Düsseldorf belvárosába csak 

környezetvédelmi matricával lehet behajtani.  
Bővebb információ: http://www.bdexpo.hu/eurocis 

 
Kérésére szívesen segítünk a megfelelő szállás megtalálásában, kiválasztásában.  
 
Hasznos linkek az EuroCIS-látogatás előkészítéséhez:  
 

Online-Ticket-Shop és regisztráció: www.eurocis.com/2130 
 

Kiállítói adatbázis és termékadatbázis: www.eurocis.com/2410 
 

Szakmai programok: www.eurocis.com/2530 
 

Newsletter: www.eurocis.com/2060  
 

Szállásajánlatok: www.bdexpo.hu/eurocis     
 
 
  

Minden további kérdésére választ kaphat képviseletünkön: 
 

BD-EXPO Kft., Szabados Katalin    
Tel.: 1/346-0273, e-mail: office@bdexpo.hu 
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