
Pozvánka pre vystavovateľov

Svetový veľtrh pre nakladanie s vodou, odpadovými vodami, odpady,

spracovanie surovín a údržbu komunikácií

Mníchov-výstavisko: 13. - 17. mája 2024

Vážení obchodní priatelia,

dovoľujem si Vašu spoločnosť pozvať na aktívnu účasť na veľtrhu IFAT 2024 v

Mníchove. Využite tento veľtrh ako platformu na prezentáciu inovatívnych

produktov a služieb kvalifikovanému publiku a na nadviazanie sľubných

obchodných kontaktov. Ako najdôležitejšie stretnutie v odbore určujúce trendy

pre priemysel environmentálnych technológií ponúka IFAT Mníchov prístup k

exkluzívnym cieľovým skupinám z prvej ruky.

Cenové podmienky účasti

Cena radovej výstavnej plochy v hale: EUR 200,-/m²

Cena rohovej výstavnej plochy v hale: EUR 215,-/m²

Cena z troch strán otvorenej výstavnej plochy v hale: EUR 225,-/m²

Cena zo štyroch strán otvorenej výstavnej plochy v hale: EUR 230,-/m²

Vonkajšia výstavná plocha: od EUR 105,-/m² 

Jednorazový prihlasovací poplatok: EUR 300,- 

Zápis do katalógu a online médií: EUR 495,- 

AUMA + odpad: EUR 7,10/m²

Online nezáväzná prihláška

Online prihlásenie je nezáväzné, záväzným sa stane, až Vám veľtržná správa na

jeseň tohto roku ponúkne umiestnenie a vy toto umiestnenie písomne

potvrdíte.

Uzávierka prihlášok: 30. apríla 2023

O veľtrhu IFAT:  

Najväčší veľtrh na svete vo svojom odbore. Posledného ročníka sa zúčastnilo

3 000 vystavovateľov z 50 krajín na výstavnej ploche 260 000m² vr. 40

vystavovateľov z ČR a SR a navštívilo ho 120 000 návštevníkov zo 150 krajín.

Zameranie veľtrhu: Dobývanie vody, spracovanie odpadových vôd / Rozvod

vody a kanalizácia / Stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve / Spracovanie

odpadov, recyklácia / Generovanie energie zo sekundárnych surovín a

odpadových materiálov / Upratovanie, údržba a zimné cestné služby / Čistenie

od spalín, extrakcia vzduchu , znečistené ovzdušie / Analýza a laboratórne

techniky pre vodu a recykláciu / Výstavba studní a protipovodňová ochrana ai.

Podrobné členenie TU

Na Váš záujem sa teší

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiálny zástupca Messe München pre SR

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

Příkop 4, 604 45 Brno,

tel.: 545 176 158 mobil: 602 711 012

https://www.expocs.cz  

Pokiaľ si neprajete byť informovaní o tomto veľtrhu, ODHLASTE SA 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://ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/key-sectors/
https://www.expocs.cz/

