
Pozvánka pro vystavovatele

Světový veletrh pro nakládání s vodou, odpadními vodami, odpady,

zpracování surovin a údržbu komunikací

Mnichov-výstaviště: 13. - 17. května 2024

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vaši společnost pozvat k aktivní účasti na veletrhu IFAT 2024 v

Mnichově.  Využijte tento veletrh jako platformu pro prezentaci inovativních

produktů a služeb kvalifikovanému publiku a pro navázání slibných obchodních

kontaktů. Jako nejdůležitější setkání v oboru určující trendy pro průmysl

environmentálních technologií nabízí IFAT Mnichov přístup k exkluzivním

cílovým skupinám z první ruky.

Cenové podmínky účasti:

Cena řadové výstavní plochy v hale: EUR 200,-/m²

Cena rohové výstavní plochy v hale: EUR 215,-/m²

Cena ze tří stran otevřené výstavní plochy v hale: EUR 225,-/m²

Cena  ze čtyř stran otevřené výstavní plochy v hale: EUR 230,-/m²

Venkovní výstavní plocha: od EUR 105,-/m²

Jednorázový přihlašovací poplatek: EUR 300,-

Zápis do katalogu a online médií: EUR 495,-

AUMA + odpady: EUR 7,10/m²

Online nezávazná přihláška

Online přihlášení je nezávazné, závazným se stane, až Vám veletržní správa na

podzim tohoto roku nabídne umístění a vy toto umístění písemně potvrdíte.

Uzávěrka přihlášek: 30.4.2023

O veletrhu IFAT:  největší veletrh na světě ve svém oboru. Posledního ročníku

se zúčastnilo 3 000 vystavovatelů z 50 zemí na výstavní ploše 260 000m² 

vč. 40 vystavovatelů z ČR a navštívilo jej 120 000 návštěvníků ze 150 zemí.

Zaměření veletrhu: Dobývání vody, zpracování odpadních vod / Rozvod vody a

kanalizace / Stroje a zařízení ve vodním hospodářství / Zpracování odpadů,

recyklace / Generování energie ze sekundárních surovin a odpadových materiálů

/ Úklid, údržba a zimní silniční služby / Čištění od spalin, extrakce vzduchu,

znečištěné ovzduší / Analýza a laboratorní techniky pro vodu a recyklaci /

Výstavba studní a protipovodňová ochrana aj.

Na Váš zájem se těší

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiální zástupce Messe München pro ČR

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

Příkop 4, 604 45 Brno,

tel.: 545 176 158 mobil: 602 711 012

https://www.expocs.cz  

Pokud si nepřejet být informováni o tomto veletrhu, ODHLASTE SE prosím

https://www.ifat.de/en/
https://www.ifat.de/en/
https://ifat.de/en/exhibitors/information/exhibiting-is-worthwhile/
https://ifat.de/en/exhibitors/application/exhibitor-application/
https://www.expocs.cz/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*

