
F.re.e 2019 sərgisinə giriş biletlərinin qiyməti / Eintrittspreise für 

F.re.e 2019 / Entrance fees for F.re.e 2019 

 

 Online On site 

1 günlük bilet / Tages-Ticket / 1-Day Ticket 9,00 € 12,00 € 

Həftə içi-sabit qiymətli bilet* (çərşənbə - cümə, 20-22 
fevral, 2019) / Wochentags-Flatrate-Ticket* (Mittwoch - 
Freitag, 20.-22.02.2019) / Weekdays-Flatrate-Ticket* 
(Wednesday - Friday, February 20-22, 2019) 

15,00 € 20,00 € 

Uşaqlar üçün bilet (6-14 yaş arası) / Kinder-Ticket (6 bis 
14 Jahre) / Children's ticket (ages 6–14) 

5,00 € 5,00 € 

 

 Yalnız yerində mümkündür 
/ nur vor Ort möglich / 
available on site only 

Uşaqlar üçün bilet (6 yaşdan aşağı) / Kinder-Ticket (unter 
6 Jahre) / Children's ticket (below the age of 6) 

0,00 € 

Ailə bileti** / Familien-Ticket**/ Family ticket** 25,00 € 

Endirimli 1-günlük bilet*** / Tages-Ticket ermäßigt*** / 
1-day ticket discounted*** 

10,00 € 

Günortadan sonrakı biletlər (saat 15:00-dan etibarlı) / 
Nachmittags-Ticket (ab 15 Uhr gültig) / Afternoon ticket 
(valid as of 15:00) 

7,50 € 

Ziyarətçi bileti*** / Fachbesucher-Ticket****/ Trade-
visitor ticket**** 

8,00 € 

 

 

Bütün qiymətlərə ƏDV daxildir. 
* Çərşənbə günündən cümə gününə kimi (20-22 fevral 2019-cu il tarixləri) hər gün üçün 1 girişli 
- 3 günlük bilet 
** 2 nəfər yetkin və 3 nəfər uşağa qədər (6-14 yaş) giriş bileti 
*** 10 və ya daha çox nəfərlik qruplar, sagirdlər, tələbələr, təcrübəçilər, işsizlər, könüllü 
xidmətlərin təcrübəçiləri (ümummilli könüllü xidmət, könüllü sosial/ekoloji il), təqaüdçülər, ağır 
fiziki məhdudiyyətli şəxslər (50% daha çox) bununla bağlı rəsmi sənəd təqdim etməlidir. 
**** Yalnız sərgiyə ziyarət günü müvafiq sənədi təqdim etməklə etibarlıdır. 
 

 



German version: 

Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. 
* 3-Tages-Ticket für jeweils einen Eintritt an den Messetagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
(20.-22.02.2019). 
** Eintritt für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder (6 bis 14 Jahre). 
*** Gruppen ab 10 Personen, Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslose und Umschüler, 
Teilnehmer an Freiwilligendiensten (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, 
Freiwilliges Ökologisches Jahr), Rentner, Schwerbeschädigte ab 50%, offizielle Nachweise sind 
vorzulegen. 
**** Nur gültig am Fachbesuchertag gegen entsprechenden Nachweis. 
 

English version: 

All prices include VAT. 
* 3-Days-Ticket for admission for one entry each day from Wednesday - Friday, February 20-22, 
2019. 
** Admission for 2 adults and up to 3 children (ages 6-14) 
*** Groups of 10 or more people, students, trainees, unemployed and retrainees, participants 
in volunteer services (voluntary military service, voluntary year of social/ecological service), 
retirees, severely disabled (50% or more). Official documentation must be provided. 
**** Only valid on trade visitor day upon presentation of proof of status. 


