
Vážení obchodní priatelia Brno, apríl 2019

dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na najvýznamnejšom odbornom veľtrhu

Dôvody pre Vašu účasť:
Veľtrh hračiek v Norimberku je najvýznamnejší svetový veľtrh svojho druhu, jedná sa
o najväčšiu prezentáciu hračiek, vystavovaných je každoročne na 1 mil. produktov,
z toho je 60 000 produktových premiér na výstavnej ploche 170 000m2.
Veľtrhu sa v roku 2019 zúčastnilo 2 886 vystavovateľov ze 68 štátov, pričom 76%
vystavovateľov prichádza zo zahraničia! Veľtrh navštívilo 67 000 odborných návštevníkov
zo 132 štátov, podiel zahraničných návštevníkov činí cez 50%, najviac návštevníkov prichádza
z Nemecka, Rakúska, Talianska, Francúzska, Holandska, Španielska, Velkej Británie a Ruska.
Svetový velťrh hračiek v Norimberku je povinným termínom pre všetkých obchodníkov,
buďte pritom a prihlaste sa!

Cenové podmienky účasti:
Účasť so samostatnou expozíciou (min. plocha 9 m2):
- Prenájom radovej výstavnej plochy: EUR 179/m2

- AUMA + odpady: 2,60 EUR/m2

- Marketingový balíček: EUR 300 (zápis do oficiálneho katalógu a online médií)
- Vystavovateľom ponúkame výstavbu štandardnej expozície na kľúč: od EUR 85/m2

- Zaistíme Vám ubytovanie v Norimbergu a okolí od EUR 120/dvojlôžková izba za noc

Uzávierka prihlášok: 30. 05. 2019
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a rozhodnete sa k účasti na tomto najdôležitejšom
odbornom veľtrhu. Radi Vám odpovieme na Vaše prípadné otázky.

S priateľským pozdravom

Ing. J. Vondruška

of. zástupca Spielwarenmesse pre SR
e-mail: vondruska@expocs.cz

POZVÁNKA PRE VYSTAVOVATEĽOV

71. medzinárodný veľtrh hračiek
Výstavisko Norimberg I www.toyfair.de
29. 01. - 02. 02. 2020

NÁVRATKA,
TEMATICKÉ ČLENENIE ➔

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
e-mail: info@expocs.cz
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná kancelária,
oficiálne zastúpenie veľtržnej spoločnosti
Spielwarenmesse eG Norimberg
pre Slovenskú republiku



Tovar a hračky
pre najmenšie

Drevené hračky
a detský nábytok,
suveníry

Šport, outdoor
a voľný čas

Hry, knihy, učenie
a experimentovanie,
multimédia

Slávnostný
a príležitostný tovar,
tovar pre karnevaly

Ostatné

Lifestyle
a trendový tovar

Elektronické hračky Modely železnice
a príslušenstvo

Bábiky, plyšové
hračky a doplnky

Technické, akční
a edukativní hračky

Školské
a kancelárské potreby,
kreatívnemodelovanie

Názov firmy:.........................................................................................................................................

Kontaktná osoba:.................................................................................................................................

Ulica:...................................................................................................................................................

PSČ:...............................................Mesto:...........................................................................................

Tel.:...........................................www..........................................E-mail:............................@..................................

NÁVRATKA
Váš záujem nám prosím oznámte najpozdejšie do 30. 5. 2019 na našu adresu:

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno, vondruska@expocs.cz, Tel.: +420 545 176 158

Áno, veľtrhu sa hodláme zúčastniť. Zašlite nám informácie na online prihlásenie.

Rozdelenie veľtrhu podľa komodít:


