
Az IWA OutdoorClassics kizárólag a szakközönséget fogadja. Ezért szakmai látogatóként a
belépőjegy megvásárlásakor igazoltan meg kell adnia, hogy Ön melyik üzletágból érkezett szakmai látogató.

A vásárra a belépés csak 18 éves korhatár felett lehetséges.

Az alábbi ágazatokban dolgozók lehetnek a vásár szakmai látogató: 
• fegyverek, fegyvertartozékok és fegyverkészítés
• íjászat
• töltény és újratöltés
• optika
• kések
• ruházat
• ajándékcikkek
• általános outdoor cikkek
• sportlövészeti cikkek
• vadászati cikkek
• civil és hatósági biztonsági szolgálati felszerelések
• rendőrség
• katonaság
• személyvédelem
• biztonsági szolgálat és őrzésvédelem
• személyes biztonságvédelmi cikkek
• erdészetek
• szakmai információk / szakkiadók

Magánlátogatók nem léphetnek be a vásár területére! Ide tartoznak a vadászok, sportlövészek, 
vadász- vagy lövészegyesületek tagjai és mindazon személyek, akik nem a fenti ágazatokhoz tartoznak.

Milyen dokumentumokra van szüksége egy szakmai látogatónak?
• Tevékenységi kört bejelentő okmány: ami világosan igazolja, hogy a cég az IWA 
 OutdoorClassics kiállításon bemutatott termékekkel kereskedik. 
•  Cégjegyzék-kivonat: ami világosan igazolja, hogy a cég az IWA OutdoorClassics 
 kiállításon bemutatott termékekkel kereskedik. 
•  Fegyverkereskedelemre vonatkozó engedély (nem fegyvertartási engedély!) 
•  Legutóbbi szállítói számlák: amelyek világosan igazolják, hogy a cég az IWA 
 OutdoorClassics kiállításon bemutatott termékekkel kereskedik. 
•  Szolgálati azonosító kártya vagy az egység azonosító okmánya: illetve belépésre 
 jogosult szakhatóságok tagjai számára. 
•  Alkalmazottak: jogosultságukat a munkáltatójuk által kiadott írásos igazolással 
 bizonyíthatják, azaz egy céges papíron kiadott céges igazolással, amelyben név 
 szerint említik meg az alkalmazottat, és kijelentik, hogy az illető a cég alkalmazásában áll. 
•  Személyre szóló írásos meghívások egy kiállító cégtől: ezek nem igazolják 
 érvényes módon a kiállítás kereskedelmi látogatójának jogosultságát utalványokra 
 vagy e-kódokra. Személyre szóló írásos meghívás egy kiállító cégtől: ÚJDONSÁG 
 2018-BAN: Csak megvásárolt jegyekkel együtt érvényes. A személyre szóló 
 írásos meghívások egy kiállító cégtől nem igazolják többé érvényes módon a 
 kiállítás kereskedelmi látogatójának belépési jogosultságát utalvány vagy  
 e-kód beváltásakor! 
•  A kiállítótól kapott belépő-utalványok nem jogosítanak belépésre! A belépésre jogosító  
 igazolásokhoz a fentebb felsorolt dokumentumok szükségesek (kivéve a személyre szóló  
 írásos meghívók egy kiállító cégtől.)

Megjegyzés: A névjegyek nem fogadhatók el a kereskedelmi látogatói státusz igazolására! 

Bővebb információk: www.iwa.info/tradevisitors
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