
Pozvánka pre vystavovateľov

Európsky odborný veľtrh pre lesné hospodárstvo, lesnú techniku
     s doprovonými ukážkami a odbornými akciami

Mníchov-výstavisko: 17. - 20. júla 2022

Vážení obchodní priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať k aktívnej účasti na veľtrhu INTERFORST 2022 v
Mníchove. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ukáže veľtrh opäť celý
hodnotový reťazec lesníckeho priemyslu: od zalesňovanie cez ťažbu dreva až po
spracovaní v celom svojom odvetví. Celkovo vzaté, veľtrh ponúkne kompaktný a
reprezentatívny prehľad medzinárodného trhu v lesníctve.

Všetko pod heslom: INTERFORST 2022 - Inovácie pre les, drevo a technológie

Partnerskou krajinou veľtrhu
INTERFORST 2022 sa stáva prvýkrát
Česká republika

Nezáväzná prihláška do 30.4.2021

Veľtrh INTERFORST 2018 v číslach:

453 vystavovateľov zo 40 krajín
75 000 m² výstavnej plochy
50 000 návštevníkov z 60 krajín celého sveta

Zameranie veľtrhu: • Zalesňovanie, starostlivosť a ochrana lesov • Orezanie a zber •
Spracovanie guľatiny • Stavba lesných ciest a tratí a ich údržba • Vozidlá na prepravu dreva a
iné dopravné vozidlá • Spracovanie dreva • Energia z dreva • Lesy ako rekreácie • Starostlivosť o
plochu , stromy a krajinu • Využívanie pôdy a komunálne pozemné staviteľstvo • Meranie,
správa informácií a telekomunikácia v lese • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prvá
pomoc • Služby

Cenové podmienky účasti

Prenájom radové výstavnej plochy v hale: EUR 137, - / m² (min. Plocha 12 m²)
Prenájom rohové výstavnej plochy v hale: EUR 147, - / m²
Prenájom z troch strán otvorené výstavnej plochy v hale: EUR 157, - / m²
Prenájom zo štyroch strán otvorené výstavnej plochy v hale: EUR 167, - / m²
Prenájom vonkajšie výstavnej plochy. EUR 85, - / m² (min. Plocha 30 m²)
Zápis do katalógu a online médií: EUR 390, -
Odpady a AUMA poplatok: EUR 4, - / m2

Najčastejšie otázky vystavovateľov: FAQ .

Chcem nezáväzne zkalkulovat náklady na účasť

a Váš záujem sa teší

Ing. Jaroslav Vondruška

o�ciálny zástupca Messe München pre SR

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

Příkop 4, CZ-604 45 Brno,

tel.: 00420 545 176 158                             
mobil: 00420 602 711 012

https://www.expocs.cz  
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