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KAPITEL 4 v
DAS PRODUKT AUF DEM MARKT
TEXT 1. Messen und Ausstellungen
Messen sind die Schaufenster der produzierenden Wirtschaft. In regelmäßigen Abständen präsentieren sie das Angebot einer Vielzahl von Unternehmen eines oder mehrerer Wirtschaftszweige für kurze Zeit an einem Ort. Wer als Aussteller an einer Messe eilnimmt, hat die Möglichkeit seine Erzeugnisse einem interessierten Publikum vorzustellen, Geschäfte abzuschließen, neue Kontakte zu knüpfen, den Bedarf an Produkten kennen zu lernen Marktforschung) und das Konkurrenzangebot zu beobachten. Für die Besucher der Messe bedeutet sie einen Marktüberblick, den sie Sonst nie bekommen könnten, und einen direkten Kontakt zu den Herstellern. Messebesucher können gewerbliche Abnehmer, Händler oder Privatverbraucher sein. Trotz der wachsenden Konkurrenz im internationalen Messegeschäft ist Deutschland weltweit immer noch der Messeplatz Nr. 1. Wie der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen













Виставки і ярмарки
Виставки є вітриною обробної промисловості. Періодично вони представляють для широкого кола компаній з однієї або декількох галузей економіки на короткий час в одному місці. Хто eilnimmt в якості експонента на виставці, має можливість представити свою продукцію зацікавленої аудиторії для ведення бізнесу, встановлення нових контактів, для задоволення попиту на дослідження ринку продуктів) і дотримуватися конкуруючу пропозицію. Для відвідувачів виставки і являє собою погляд на ринок, вони ніколи не могли б отримати інакше, і прямі контакти з виробниками. Відвідувачі можуть бути професійні покупці, дилери та приватні споживачі. Незважаючи на зростаючу конкуренцію на міжнародних виставках, Німеччина, як і раніше номер 1 у світі ярмарок Як Виставка комітету німецької



Виставки та виставки
Виставки - це вітрини виробленої економіки. Періодично вони пропонують асортимент безлічі підприємства одних або декількох галузей економіки протягом короткого часу на одному місці. Хто має представляти як учасник виставки у виставці eilnimmt, можливість його вироби зацікавленої публіки укладати справи, приєднувати нові контакти, вчитися знати вимога в продуктах спостерігати вивчення ринку) і пропозицію конкурента. Для відвідувачів виставки вона значить ринковий огляд, який вони ніколи не могли б отримувати Інакше, і безпосередній контакт з виробниками. Виставкові відвідувачі можуть бути промисловими покупцями, торговцями або приватними споживачами. Всупереч зростаючої конкуренції в міжнародному виставковому справі Німеччина - це у всьому світі все ще виставкове місце номер 1. Як виставковий комітет і виставковий комітет німців

