
Inštrumentálna analýza I Laboratórne technológie I Biotechnológie
Zažite tie najlepšie a najzaujímavejšie inovácie, ktoré ponúka priemysel laboratórnej techniky. 
1 200 vystavovateľov zo 40 krajín sveta na ploche 55 000 m2 bude informovať o najaktuálnejších 
novinkách v obore analytickej laboratórnej technológie a biotechnológie. Očakáva sa návšteva 35 000 
návštevníkov. Vedúci svetový veľtrh pre laboratória bude tento rok na ešte vyššej úrovni.  

Veľtrh ponúka riešenie pre pracovníkov z laboratórií z nasledujúcich odvetví:
Automobilový priemysel  Biotechnológie/life science  Chemický priemysel  Zbrojný priemysel  
Elektrotechnika  Životné prostredie/environmentálne technológie  Potravinárstvo  Lekárska technika 
pre diagnózu a terapiu  Laboratóriá  Spracovanie kovov a plastov  Papierenstvo  Petrochemický 
priemysel  Farmaceutický priemysel

Navštívte highlights a odborné fóra veľtrhu a analytica Conference
Živé laboratória: Pohľad na každodenný laboratórny život: V analýze potravín Live Labs (hala A3) a mate-
riálové analýzy (hala A1) môžu návštevníci zažiť všetky súčasné procesy alebo špecifické metódy v reálnom 
laboratórnom prostredí vrátane výbušných ukážok o bezpečnosti a ochrane pri práci.
Fórum digitálnej transformácie: Inteligentné laboratórne systémy, individuálne vytváranie sietí, integrácia 
laboratória do podnikovej štruktúry: LABOR 4.0. Priemyselní giganti a štart-upy tu budú prezentovať 
svoje koncepty pre digitálne zmeny v priamom prenose.
Zvláštna téma veľtrhu: Personalizovaná medicína - kam ide cesta? Odborníci z biotechnologických, 
farmaceutických a IT diagnostických spoločností, združení a klastrov budú diskutovať o súčasnom stave 
a budúcej orientácii personalizovanej medicíny. 
Navštívte špičkovú medzinárodnú konferenciu Analytica s hlavnou témou: Výskum v centre pozornosti.

Informácie pre návštevníkov, zľavnené vstupenky, ubytovanie:  
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o., Příkop 4, 604 45 Brno 
tel.: +420 545 176 158-60, info@expocs.cz, www.expocs.cz

Tešíme sa na Váš záujem o tento prestížny 
medzinárodný odborný veľtrh 

Ing. J. Vondruška
zástupca Messe München pre ČR a SR

27. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH 
INŠTRUMENTÁLNEJ ANALYTIKY, LABORATÓRNEJ 
TECHNIKY, BIOTECHNOLÓGIÍ a analytica Conference 

www.analytica.de31.3. - 3.4.  I 2020  I  MNÍCHOV

P O Z V Á N K A  K  N Á V Š T Ě V Ě

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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Objednávku zľavnených vstupeniek 
a dopyt individuálneho ubytovania
nájdete na zadnej strane.

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

Tel.: +420 545 176 158-60
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

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

P O Z V Á N K A  K  N Á V Š T E V E



PONUKA SLUŽIEB 
www.expocs.cz  

CENY ZLACNENÝCH VSTUPENIEK (VR. KATALOGU)

1-denná vstupenka za 50 EUR (na mieste za 67,- EUR)

2-denná vstupenka za 80 EUR (na mieste za 97,- EUR)

Permanentka za 105 EUR (na mieste za 128,- EUR)

Skupinová (10 a viac os.) a študentská k dostaniu len pri pokladni za 40, - EUR / Ks

Veľtrh je povinne registrovaný, vstupenky je možné platiť len kartou na www.analytica.de. Zaregistrovaní 
návštevníci obdržia mailom online vstupenku k vytlačeniu, ktorá už platí pre priamy vstup na veľtrh. Vstupenky 
platia na ktorýkoľvek deň veľtrhu. Veľtržný katalóg je súčasťou vstupenky a je k odberu pri vstupe na veľtrh.

Firma:      Kontaktná osoba:

Ulica:      PSČ:    Mesto:

Pevná linka:     IČO:   DIČ:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

Poznámky:

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU A DÁTUM NARODENIA UVEĎTE LEN PRI OBJEDNÁVKE ZÁJAZDU

Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz

POŽIADAVKA NA INDIVIDUÁLNE UBYTOVANIE

Termín ubytovania  od        do        Počet nocí 

Typ a počet izieb

1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 50 EUR osoba/noc. Jedná sa o viaclôžkové izby

2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 50–80 EUR osoba/noc.

3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch na dedinách v okolí nového výstaviska, cena od cca 70 EUR jednoposteľová izba/noc 

4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 100 EUR izba/noc

5. Iná kategória – upresnite prosím vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160

DOPYT ORGANIZOVANEJ NÁVŠTEVY VEĽTRHU

Ponúkame skupinám o minimálnom počte 20 osôb zorganizovanie návštevy veľtrhu na kľúč, jed-
nodňové alebo dvojdňové prenocovanie v Mníchove. Pošlite nám vaše požiadavky, oznámime vám 
celkovú cenu. Kontakt: konecna@expocs.cz

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Máme 25 rokov skúseností a tisíce spokojných zákazníkov.


