De CeBIT
De grootste beurs ter wereld voor de digitale
industrie.
Welkom op de grootste beurs ter wereld voor digitale toepassingen en een platform voor interantionale
conferenties.

Openingstijden

Dinsdag 4 t/m zondag 9 maart 2008, dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur

Plaats

Beursterrein Hannover
(S-Bahn-Lijnen 6, 8, 16, 18 / Buslijnen 340, 341 / Ingave navigatieapparatuur: Hermesallee, 30521
Hannover)

Entreeprijzen

Dagkaart

in de voorverkoop
aan de kassa

33,00 EUR
38,00 EUR

Doorlopende kaart

in de voorverkoop
aan de kassa

71,00 EUR
81,00 EUR

Gereduceerde dagkaart
(alleen aan de kassa)

voor scholieren, studenten 17,00 EUR
dienstplichtigen *
voor invaliden

17,00 EUR

*alleen geldig in het weekend (8 en 9 maart 2008)
Online-Ticketbestelling vanaf januari 2008: http://www.cebit.de/tickets

Expositiecategorieën

Business Solutions
Hier treft u digitale toepassingen aan uit de categorieën Software & Services, Consulting, Banking &
Finance en future parc.
Public Sector Solutions
Deze categorie presenteert u intelligente it-oplossingen en technologieën ter modernisering van de
overheidssector.
Home & Mobile Solutions
Innovaties en de complete ICT-producten en toepassingen uit de categorieën
Home Entertainment, Telematics & Navigation en Voice over IP.
Technology & Infrastructure
Hier vindt u de technologische basis van de informatie- en communiatietechniek, die voor iedereen
interessant is – zoals bijv. netwerktechnologieën en nieuwe oplossingen voor providers.
Congressen
In het kader van de CeBIT-Keynotes en de voor het eerst plaatsvindende Executive Labs (forums van
deskundigen), vakcongressen, podium-discussies, forums en events, staan u internationale
communiatie- en informatieplatforms ter beschikking.
Actuele informatie treft u aan via: http://www.cebit.de/program
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Catlaogus/CD-ROM

Gegevens van exposanten en producten CeBIT 2008
Per stuk € 26,50 (excl. Verzend- en administratiekosten)
Online-bestelling catalogi: http://www.cebit.de/catalogue

BezoekerinformatieSysteem (EBi)

Ebi geeft uitgebreide informatie in het Duits en Engels over het expositieprogramma , het
themaprogramma etc. In alle hallen staan terminals met deskundig personeel alsmede
zelfbedieningsterminals.

mobile.cebit.de

Opzoeken van exposanten en hun producten voor uw mobiel: (Mobiel en PDA met Internet Browser).

myCeBIT

Ticketregistrering, Online-beursplanner, beursplanner Mobiel, Newsletter-Abo,
administratie beheer via: http://www.cebit.de/mycebit_e

Reis en verblijf

Reisinformatie over de auto, de trein, het vliegtuig of het openbaar vervoer, alsmede het verblijf in
Hannover via: http://www.cebit.de/reise

Deutsche Messe – Selected
Hotel

De Deutsche Messe heeft voor u hotels geselecteerd, die interessant zijn voor de CeBIT bezoeker
Keuze en boeking via: http://www.cebit.de/selectedhotels_e

Travel2Fairs

De dochteronderneming van de Deutsche Messe AG, Travel2Fairs, is de betrouwbare
aanspreekpartner voor de planning van uw reis en verblijf. En voor een aangenaam verblijf in
Hannover en op de CeBIT 2008.
Travel2Fairs GmbH
Europaallee 7
Messegelände
30521 Hannover
GERMANY
Tel: 0511 33644-510
Fax: 0511 33644-512
http://www.travel2fairs.com
info@travel2fairs.com

Visa-aangelegenheden

Uitnodigingsbrieven voor bezoekers en exposanten uit landen die visaplichtig zijn, worden geregeld
door de vertegenwoordigingen van de Deutsche Messe AG in die landen zelf. Informatie via:
http://www.cebit.de/repraesentanten_de
Voor bezoekers is dit met de aanschaf van een doorlopende kaart, voor elke beurs, gecombineerd.
Verdere informatie: http://www.cebit.de/49241
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Aanspreekpartner

Verlenging van visa
Ordnungsamt Hannover
Ausländerangelegenheiten
Leinstr. 14
D - 30159 Hannover (Stadtteil Mitte)
Telefon: +49 (0) 511 168-44871/-45801
Telefax: +49 (0) 511-168-41190/-41191

Deutsche Messe
Incoming Service
Messegelände
30521 Hannover
GERMANY
Tel: +49 (0) 511 89-0
Fax: +49 (0) 511 89-32292
incoming@messe.de
Algemene informatie
over visa
Auswärtiges Amt
D - 11013 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 50000-0
Telefax: +49 (0) 30 50000-3402
http://www.auswaertiges-amt.de

Weblinks
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Reis en verblijf:
http://www.bahn.de
http://www.hannover-airport.de/
http://www.f-dammann.de/13684/19101.html
http://www.uestra.de/fahrtauskunft0.html
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