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we create lab

NOVÉ MYŠLENÍ PRO BUDOUCÍ LABORATOŘ.

At’ už přinese budoucnost cokoli, na veletrhu analytica určitě zjistíte: 
27. světový veletrh laboratorní techniky, analytiky, biotechnologií 
a analytica conference ukáže cestu do sít’ové laboratoře. Vystavovatelé, 
odborní návštěvníci a experti z celého světa zde prezentují konkrétní 
řešení, relevantní inovace produktů a digitální vize. Navštivte největší 
laboratoř na světě: analytica.de/en

31. března – 3. dubna 2020  analytica
31. března – 2. dubna 2020  analytica conference

Connecting Global Competence

Informace pro návštěvníky: EXPO-Consult + Service, spol. s r. o., Tel. +420 545176158, info@expocs.cz
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Instrumentální analýza I Laboratorní technologie I Biotechnologie
Zažijte ty nejlepší a nejzajímavější inovace, které nabízí průmysl laboratorní techniky. 
1 200 vystavovatelů ze 40 zemí světa na ploše 55 000m2 bude informovat o nejaktuálnějších novinkách 
v oboru analytické laboratorní technologie a biotechnologie. Očekává se návštěva kolem 35 000 návštěvníků. 
Na veletrh je přihlášen rekordní počet 15 českých vystavovatelů na ploše téměř 300 m2.

Veletrh nabízí řešení pro pracovníky z laboratoří z následujících odvětví:
Automobilový průmysl  Biotechnologie/life science  Chemický průmysl  Zbrojní průmysl  Laboratoře
Elektrotechnika  Životní prostředí/environmentální technologie  Potravinářství  Lékařská technika pro
diagnózu a terapii  Zpracování kovů a plastů  Papírenství  Petrochemický a farmaceutický průmysl

Navštivte highlights a odborná fóra veletrhu a analytica Conference
Živé laboratoře: Pohled na každodenní laboratorní život: V analýze potravin (hala A3) 
a analýzy materiálu (hala A1) mohou návštěvníci zažít všechny současné procesy nebo specifické 
metody v reálném laboratorním prostředí včetně výbušných ukázek o bezpečnosti a ochraně při práci. 
Fórum digitální transformace: Inteligentní laboratorní systémy, individuální vytváření sítí, integrace 
laboratoře do podnikové struktury: LABOR 4.0. Průmysloví giganti a start-upy zde budou prezentovat 
své koncepty pro digitální změny v přímém přenosu. 
Zvláštní téma veletrhu: Personalizovaná medicína - kam jde cesta? Odborníci z biotechnologických, 
farmaceutických a IT diagnostických společností, sdružení a klastrů budou diskutovat o současném stavu 
a budoucí orientaci personalizované medicíny. 
Navštivte špičkovou mezinárodní konferenci analytica s hlavním tématem: Výzkum v centru pozornosti.

Informace pro návštěvníky, zlevněné vstupenky, ubytování:  
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o., Příkop 4, 604 45 Brno 
tel.: 545 176 158-60, info@expocs.cz, www.expocs.cz

Tešíme se na Váš zájem o tento prestižní 
mezinárodní odborný veletrh 

Ing. J. Vondruška 
zástupce Messe München pro ČR a SR

27. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH  
INSTRUMENTÁLNÍ ANALYTIKY, LABORATORNÍ TECHNIKY, 
BIOTECHNOLOGIÍ A analytica Conference 

www.analytica.de

P O Z V Á N K A  K  N Á V Š T Ě V Ě

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
604 45  Brno

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

Veletržní poradenská a reklamní 
kancelář, oficiální zastoupení 
veletržní společnosti Messe 
München GmbH pro Českou 
a Slovenskou republiku 

Objednávku zlevněných vstupenek 
a poptávku individuálního ubytování 
naleznete na zadní straně.



Veškeré objednávky též online na www.expocs.cz

NBÍDKA SLUŽEB 
www.expocs.cz  

Firma:      Kontaktní osoba:

Ulice:      PSČ:    Město:

Pevná linka:     IČO:   DIČ:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

Poznámky:

POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ  

Termín ubytování   od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů

1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 50 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje

2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 50–80 EUR osoba/noc.

3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 70 EUR jednolůžkový/noc 

4. Luxusní hotely a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a pohodlí; ceny od cca 100 EUR pokoj/noc

5. Jiná kategorie – upřesněte prosím vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.  
Máme 15 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

CENY ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK (VČ. KATALOGU)

1-denní vstupenka za 50 EUR (na místě za 67 EUR)

2-denní vstupenka za 80 EUR (na místě za 97 EUR)

Permanentka za 105 EUR (na místě za 128 EUR)

Skupinová (10 a více os.) a studentská k dostání pouze u pokladny za 40 EUR

Veletrh je povinně registrovaný, vstupenky lze platit pouze kartou na  www.analytica.de. 
Zaregistrovaní návštěvníci obdrží mailem online vstupenku k vytištění, která již platí pro přímý vstup 
na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu. Veletržní katalog je součástí vstupenky 
a je k odběru při vstupu na veletrh.

POPTÁVKA ORGANIZOVANÉ NÁVŠTĚVY VELETRHU

Nabízíme skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování návštěvy veletrhu na klíč, 
jednodenní anebo dvoudenní přenocování v Mnichově. Zašlete nám vaše požadavky, 
sdělíme vám celkovou cenu. Kontakt: konecna@expocs.cz  


