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

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

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

POZVÁNKA PRE VYSTAVOVATEĽOV
Vážení obchodní priatelia, 								Brno, máj 2018
dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na najvýznamnejšom obchodnom európskom veľtrhu

46. medzinárodný odborný veľtrh šperkov,
hodiniek a životného štýlu
Výstavisko Mníchov, 22. - 28. 02. 2019
www.inhorgenta.com

Dôvody pre Vašu účasť:
• Inhorgenta je najvýznamnejší a najväčší obchodný veľtrh v rámci Európskej únie.
• Veľtrhu Inhorgenta sa tento rok zúčastnilo 1 026 vystavovateľov zo 42 krajín na výstavnej ploche
65 000 m2, z toho takmer polovica zo zahraničia.
• Tohtoročný ročník veľtrhu navštívilo 27 500 návštevníkov zo 70 krajín sveta,
z toho vyše 450 odborných návštevníkov zo SR a ČR.
• Okrem nemeckého trhu majú slovenskí výrobcovia ideálnu možnosť osloviť aj zahraničných
návštevníkov prichádzajúcich najčastejšie z Rakúska, Švajčiarska, Holandska, Talianska, Španielska,
Veľkej Británie, Česka, Maďarska, Polska a Belgicka.
• Vašou účasťou na veľtrhu Inhorgenta zvolíte ideálne termín a miesto pre prezentáciu noviniek
a trendov na začiatku novej obchodnej a predajnej sezóny.

Oficiálne cenové podmienky účasti:
Cena za prenájom radovej výstavnej plochy od EUR 215,-/m2 + 3,10 EUR/m2 Auma poplatok a odpady
Cena za prenájom rohovej výstavnej plochy od EUR 232,-/m2 + 3,10 EUR/m2 Auma poplatok a odpady
Registračný poplatok vystavovateľa a zápis do katalógu: EUR 450, -

Cenová ponuka účasti pre slovenské firmy:
Najmenšiu možnú expozíciu 9 m2 (3x3m) Vám postavíme v cene 1 250 EUR.
Táto cena zahŕňa: expozíciu na kľúč, koberec, obvodové steny, stropný raster s osvetlením, nábytok,
vitrina, uzamykateľná kuchynka, firemný nápis expozícii a prívod elektriny. Vybavíme za Vás prihlášku a
všetku korešpondenciu s veľtržnou správou.
K cene je nutné pripočítať: nájomné výstavnej plochy a registračný poplatok.

ODPORÚČANÁ UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 30. 06. 2018
Veríme, že sa rozhodnete k účasti na tomto prestížnom svetovom veľtrhu
S priateľským pozdravom

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

NÁVRATKA,
ODBOROVÉ ČLENENIE
na zadnej strane

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK - fax: 545 176 159
Váš záujem nám prosím oznámte najlepšie do 30. 06. 2018 na našu
adresu: EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel: +420 545 176 158

ODBOROVÉ ČLENENIE VEĽTRHU INHORGENTA
Šperky
Antický šperk
Designový šperk
Šperky z drahých kameňov
Zlatý šperk
Módny drahý šperk
Piercing
Platinové šperky
Strieborné šperky
Obrúčky a zásnubné
prstene
Bižutéria a iné

Hodiny
Hodiny
Hodinky
Remienky a náramky
k hodinkám

Zboží ze stříbra

Perly

Technická ponuka,
kartonáže
Výpočtová technika
Puzdra, obaly
Vybavenia obchodov,
skladov tovaru pre výlohy
Stroje a zariadenia, nástroje
Trezory, zabezpečovacia
technika

Drahé kamene
Jantár
Diamant
Opál
Iné
Syntetické drahé kamene

Zväzy
Odborné vydavateľstvá
Časopisy
Literatúra

Máme záujem zúčastniť sa veľtrhu INHORGENTA 2019 ako vystavovateľ,
zašlite nám prosím inštrukcie pre nezáväzné online prihlásenie
Máme záujem o Vašu cenovú ponuku expozície 9 m2,
pošlite nám prosím ďalšie informácie
Názov firmy:.............................................................................................................................................
Kontaktná osoba:......................................................................................................................................
Ulica:....................................................................................................................................................
PSČ:...........................................................Mesto:.......................................................................................
Tel.:.............................................................E-mail:.......................................................................................
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