
• Veľtrh INTERFORST prezentuje impulzy na premenu lesa pri zmene klímy a zameriava 
sa na „Budúcnosť lesníctva“ a podporu ochrany lesa pomocou online nástrojov.  
Sprievodný program veľtrhu sa zameriava na klimaticky odolné lesy.

• Medzinárodného veľtrhu INTERFORST sa zúčastňuje cez 500 vystavovateľov z 30 krajín 
na výstavnej ploche 75 000 m2 výstavnej plochy.

• Ťažiskom výstavného portfólia veľtrhu je triáda „Budúcnosť lesného hospodárstva“, 
„Konverzia lesa“ a „Stav lesa“. Toto sú zásadné okruhy pre návštevníkov veľtrhu. Vystavovatelia 
ukážu metódy a riešenia, ako zaistiť funkciu a služby lesa pre náš ekosystém v budúcnosti.

• Základom je široký výber produktov a konceptov, napríklad na ochranu rastlín a ťažbu dreva 
šetrnú k pôde. Tieto klasické a už široko používané opatrenia – ako sú účinné metódy výsadby 
alebo monitoring škodcov – však budú musieť byť v budúcnosti posilnené šikovnými digitál-
nymi riešeniami. Portfólio veľtrhu sa venuje analýze lokalít, sledovaniu ohrozených populácií 
alebo opatrení na vytvorenie udržateľných zmiešaných lesov prispôsobených teplejšej klíme.

• Bohatý odborný sprievodný program veľtrhu ponúka také početné impulzy, ako sa môže les-
níctvo pripraviť na budúcnosť. Na špeciálnej sprievodnej výstave „Forest Conversion“ v pavilóne 
B6 bude predstavený koncept, ktorý ukazuje, ako musí v najbližších niekoľkých rokoch postupo-
vať zmena drevín, aby boli pre budúce generácie zaistené stabilné a klimaticky odolné lesy. 

Veľtržná ponuka:  
 
 
 

Dôležité informácie: 
Otváracia doba veľtrhu: sobota až streda od 9:00 do 18:00 hodín 
Ceny vstupného online: 29,- EUR jednodňová vstupenka

Veríme, že Vás naša pozvánka zaujme a rozhodnete 
sa k návšteve tohto prestížneho veľtrhu.

S priateľským pozdravom

Ing. J. Vondruška 
zástupca Messe München pre ČR a SR 
E-mail: info@expocs.cz
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Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie veľtržnej 
spoločnosti Messe München GmbH pre 
Českú a Slovenskú republiku

INTERFOST 2022 
14. medzinárodný veľtrh lesného hospodárstva  
a lesnej techniky s odbornými prehliadkami a prednáškami
17. - 20. júla 2022, Výstavisko Mníchov
www.interforst.de

POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV VEĽTRHU

Vstupenky online
ušetríte až 35 % ceny
www.interforst.com/tickets


