
Vážení obchodní priatelia,                                december 2019            

dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu najvýznamnejšieho svetového odborného veľtrhu hračiek

Veľtrh hračiek v číslach:
• Viac ako 2 886 vystavovateľov z vyše 68 krajín, z toho 831 vystavovateľov, ktorí nevystupujú na žiadnom inom veľtrhu
• Viac ako 67 000 návštevníkov z vyše 132 krajín, z toho 32 000 návštevníkov, ktorí prišli len na Veľtrh hračiek
• 1 milión výrobkov, 120 000 noviniek

Navštívte atraktívne sprievodné podujatia:
SHOWTIME: „Slávnosti, karneval, ohňostroje“. Hala 8 ponúka denné módne prehliadkys ukážkou horúcich 
noviniek a tiež živé demonštrácie produktov.

Tech2Play: Od robotov cez RC výrobky až po Augmented Reality - vývoj technologických produkto 
je razantný. Akčná plocha Tech2Play v pavilóne 4A.

Special Area Baby and Infant Articles: Tu sa výrobky sa zameriavajú na batoľatá a dojčatá. Rozsiahle 
spektrum výrobkov v tomto sortimente sa odráža v špeciálnej oblasti umiestnenej medzi halami 2 a 3.

Test and Inspection Center:  Národné a medzinárodné skúšobné a inšpekčné ústavy v hale 11.1 poskytujú 
informácie o skúšobných postupoch a bezpečnostných požiadavkách.

Toy meets Books: Hry, hádanky, drevené hračky, produkty životného štýlu, školské potreby, remeselné 
výrobky, licencované produkty, na veľtrhu nájdete ďalšie inšpirácie, ako prilákať ďalšie nové zákazníkov.

Špeciálne plochy: modely železníc a stavebníc

Rozdelenie veľtrhu podľa komodít:

 

Otváracia doba veľtrhu: 9.00 - 18.00

 
Predpredajné zľavnené vstupné na veľtrh, individuálne ubytovanie: www.expocs.cz  
Veríme, že sa rozhodnete k návšteve tohto špičkového veľtrhu. 

S priateľským pozdravom

Ing. Jaroslav Vondruška
zástupca Spielwarenmesse pre SR, vondruska@expocs.cz

71. medzinárodný veľtrh hračiek
29. január - 02. február 2020, Messezentrum Norimberg 
www.spielwarenmesse.de
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P O Z V Á N K A  P R E  N Á V Š T E V N Í K O V

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

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

NÁVRATKA, VSTUPENKY,  
UBYTOVANIE   



NÁVRATKA 
www.expocs.cz I e-mail: info@expocs.cz  

CENA ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK PRI REGISTRÁCII ONLINE

1-denná vstupenka za EUR 19,-  (cena na mieste  EUR 30,-)

Permanentka za EUR 38,- (cena na mieste  EUR 55,-)

Katalóg možno kúpiť iba na mieste

Veľtrh je povinne registrovaný. Registrovať sa môžete iba na 
https://www.spielwarenmesse.de/for-visitors/buy-tickets, alebo www.expocs.cz. 
Po registrácii na www.expocs.cz si vytlačíte faktúru v EUR (platba do ČSOB Bratislava). 
Po uhradení tejto faktúry obdržíte e-mailom vstupenku, ktorú si vytlačíte. E-mailová 
vstupenka platí pre priamy vstup na výstavisko. Vstupenky platia na ktorýkoľvek deň 
veľtrhu. Deti a mladiství do 16 rokov nemajú na veľtrh prístup. Deti je možné nechať 
v kongresovom centre na výstavisku v detskom kútiku.

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. 

Firma:      Kontaktná osoba:

Ulica:      PSČ:    Mesto:

Pevná linka:     IČO:   DIČ:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

Poznámky:

DOPYT INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA    

Termín ubytovania od        do        Počet nocí 

Typ a počet izieb

Stredná kategórie hotelov mimo Norimberk, cena 80–95 EUR osoba/noc.  
Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia vyššej cenovej kategórie v Norimberku. 
Pošlite nám nezáväzne Vaše požiadavky na ubytovanie, my sa s Vami spojíme s našou ponukou.

PRE PONUKU INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA KONTAKTUJTE PROSÍM:
tel. +420 545 176 160, info@expocs.cz


