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Pozitivní signály pro druhý ročník odborného veletrhu Ge-
fahrgut & Gefahrstoff v německém Lipsku 
 
Druhý ročník odborného veletrhu Gefahrgut & Gefahrstoff se bude konat ve 
dnech 9. až 11. dubna 2019 v nedalekém Lipsku. Přihlášená vystavovatelská 
plocha je výrazně vyšší než při premiéře veletrhu před dvěma lety, což spolu 
se špičkovým doprovodným programem dává garanci velmi zajímavé veletržní 
akce pro odborné návštěvníky z oblastí logistiky a bezpečnosti. 
 
Veletrh se bude konat ve veletržní hale číslo 2. Vystavovatelé představí širokou 
nabídku řešení, produktů a služeb pro oblast přepravy nebezpečného nákladu, vnit-
ropodnikové logistiky nebezpečných látek a bezpečnosti při zacházení s vysoce 
citlivým zbožím a látkami. 
 
Přední firmy mezi vystavovateli 
 
Ve všech oblastech veletržní nabídky jsou zastoupeny firmy s předním postavením 
na trhu – mimo jiné Dachser, Finsterwalder či Rhenus & Hellmann (dopravní a logis-
tická řešení), Becker Umweltdienste či REMONDIS Industrie Service (řešení 
odpadů), Dräger Safety či Stöbich Brandschutz (bezpečnost), Linde Material Hand-
ling či Protectoplus (Intralogistik), richter & heß, Söhner Kunststofftechnik a Schwei-
zer Müller AG (obaly), Rainer Ladungssicherungstechnik či Zurrpack (zajištění 
nákladu), účastnit se budou také TÜV SÜD a TÜV Rheinland. 
 
Premiéra akce „European Dangerous Goods Day“ 
 
Poprvé se v rámci veletrhu Gefahrgut & Gefahrstoff bude konat akce „European 
Dangerous Goods Day“ v termínu 10. a 11. dubna 2019 – ve spolupráci s evropskou 
asociací EASA. Během dvou půldnů bude odborníkům k dispozici nová vědomostní 
platforma, která pod mottem „Dangerous goods make the world go round“ představí 
nejnovější poznatky z oboru a nabídne skvělou příležitost pro výměnu zkušeností a 
navázání kooperace.  
 
Mezinárodně renomovaní odborníci nabídnou přednášky v anglickém jazyce, když 
například Prof. Dr. Norbert Müller, Global Dangerous Goods Coordinator ve firmě 
Schenker AG a dřívější prezident EASA, představí téma „Dangerous Goods Regula-
tions: amendments year 2019/2021 focus lithium batteries“. 
 
 
Informace na internetu: 
http://www.ggs-messe.de 
http://www.lipskeveletrhy.cz 


