
Vážení obchodní priatelia, Brno, apríl 2019
dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na najvýznamnejšom európskom odbornom veľtrhu

Dôvody pre Vašu účasť:
• analytica je najväčší európsky odborný veľtrh špičkových technológií a techniky so svetovými
novinkami v odboroch analytika, biotechnológie, diagnostika a laboratórna technika.

• Posledného ročníka veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 1 200 vystavovateľov zo 47 krajín.
Veľtrh navštívilo rekordných 35 626 odborných návštevníkov, z ktorých 40% prišlo zo 110 krajín
sveta. 89% návštevníkov malo rozhodovaciu právomoc pre nákup.

• Veľtrh analytica je najvýznamnejším veľtrhom pre laboratóriá. Veľtrhu sa zúčastňujú všetky
vedúce svetové firmy z odboru. Veľtrh zobrazuje kompletné ponukové spektrum odvetví
laboratórnej techniky, analytiky a kontroly kvality, meracej a skúšacej techniky, biotechnológií,
Life Science a diagnostiky.

Cenové podmienky účasti:
• Oficiálny prenájom radové výstavnej plochy: 219, - EUR / m2

(minimálna plocha expozície je 12m2 - 4 x 3 m)
• Povinný zápis do katalógu a online médií: 970,- EUR/m2

• Ďalšie naše služby:
- vystavovateľom zrealizujeme expozici na kľúč od 120 EUR / m2

- vystavovateľom zaistíme ubytovanie v cene od 100, - EUR / 2-lôžková izba vr. raňajky

Odporúčaná uzávierka prihlášok: 15. 05. 2019
Veríme, že sa rozhodnete k účasti na tomto prestížnom veľtrhu a tešíme sa na Vašu odpoveď.

S priateľským pozdravom

Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupca Messe München pre ČR a SR
vondruska@expocs.cz

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

Příkop 4
604 45 Brno

Tel.: 545 176 158-60
Fax: 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie veľtržnej
spoločnosti Messe München GmbH
pre Č eskú a Slovenskú republiku

P O Z V Á N K A P R E V Y S T A V O V A T E Ľ O V

ANALYTICA 2020
27. vedúci medzinárodný odborný veľtrh inštrumentálnej analytiky,
laboratórnej techniky a biotechnológií s medzinárodnou konferenciou
Výstavisko Mníchov: 31. 3 - 3. 4. 2020, www.analytica.de

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK,
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

➜ ➜ ➜



Oborové členenie veľtrhu analytica
Analytika a kontrola kvality

Instrumentální analytika
Aplikace
Mikroskopy a optické zpracování obrazu
Měřící a zkušecí technika
Materiálové zkoušky
Kvalitativní zkoušky a kontrola
ve farmacii a průmyslu

Laboratorní technika
Laboratorní stroje a přístroje
Laboratorní automatizace, robotika
Laboratorní dat. systémy a dokumentace
Vybavení laboratoří

Reagencie a chemikálie
Spotřební materiál

Biotechnologie / Life Sciences /
Diagnostika v lékařství

Biotechnologické aplikace
Laboratorní technika pro
biotechnologické laboratoře
Bioinformatika
Biochemikálie, lékařská chemie
Diagnostika v lékařském výzkumu

Vhodné prosím zaškrtnite. Podrobné odborové
členenie Vám zašleme spolu s prihláškou.

Návratka
Váš záujem nám prosím oznámte najlepšie do 15. 05. 2019 na našu adresu:
EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno, e-mail: info@expocs.cz
Tel .: 545 176 158

Máme záujem zúčastniť sa veľtrhu ANALYTICA 2020 ako samostatný vystavovateľ,
zašlite nám prosím pokyny pre prihlasenie.
Prosíme o kalkuláciu celkových nákladov na účasť pri veľkosti expozície ............... m2

Názov firmy:.........................................................................................................................................

Kontaktná osoba:.................................................................................................................................

Ulica:....................................................................................................................................................

PSČ:...........................................................Mesto:.......................................................................................

Tel.:...........................................www:..................................................E-mail:.......................................................

IČO:......................................DIČ:............................................Podpis + dátum


