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Mi késztette Önöket arra, hogy kifejezetten az autóüvegezés, a 
járműfelújítás és az innovatív javítási megoldások területén hívjanak 
életre egy szakvásárt? Hiszen az ágazatnak már vannak bemutatkozási 
lehetőségei. 

Kitűnő üvegipari kapcsolataink révén jelezték nekünk a járműüvegekkel 
foglalkozó vállalatok, hogy új szakmai rendezvényre van szükség kifejezetten 
a jármű-felújítás, az autóüvegezés és az innovatív javítási megoldások 
területén. Az új szakvásári projektünk, a tasc tehát reakció egy alapvető és 
aktuális piaci változásra, nevezetesen arra, hogy a versenyképesség 
megőrzése érdekében a főtevékenységen túlmenő kiegészítő szolgáltatásokat 
kell kínálni. Eddig hiányzott ehhez a megfelelő, több szakmát összefogó 
platform.  

Miért éppen a Messe Düsseldorf vásártársaság a rendezője a tasc 
szakvásári projektnek? 

A világ öt legnagyobb vásártársasága közé tartozunk és 70 éves szakmai 
tapasztalatunk van arról, hogy miként lehet kifejleszteni és megvalósítani a 
kitűzött célcsoportnak megfelelő vásárkoncepciót. Ágazati partnereink 
szakmai kompetenciájával és a szakmai szövetségek támogatásával 
felvértezve teljesítjük a feltételeket ahhoz, hogy kompakt platformot kínáljunk 
valamennyi érintett ágazatnak a nekik megfelelő kínálattal. 

Milyen visszajelzéseket kaptak eddig az iparágból? 

A szakvásár bejelentésétől kezdve kivétel nélkül pozitív visszajelzést kaptunk 
az autóüvegezők, a járműfelújítás és az innovatív javítási megoldások 
területéről. Az egyes területeket összefogó platform koncepciója nagyon jó 
fogadtatásra talált mind a kiállítók, mind a látogatók oldaláról. Már most 
örömmel várja a premiert a tasc teljes csapata. 

Mi várja a látogatókat és a kiállítókat 2017 őszén a tasc vásáron? 

A szakvásár keretében a szakmai szövetségekkel és a vállalatokkal karöltve 
átfogó tájékozódást biztosító programot kínálunk a látogatók számára, 
továbbá teret adunk a kapcsolatépítéshez is. A tasc szakvásárt mindannyian 
izgatottan várjuk! 

A tasc (trade show for automotive glass, smart repair and car detailing) 
szakvásárt október 27-28. között rendezik Düsseldorfban az Areal Böhler 
Kaltstahlhallen csarnokaiban.  
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A tasc 2017 szakvásárra kiállítói jelentkezési lap és további felvilágosítás 
kapható: 

Ralph Surges: SurgesR@messe-duesseldorf.de  
Anke Seltmann: SeltmannA@messe-duesseldorf.de 
Tel.: +49/211-4560-7285  
www.tasc-expo.de;  
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