
Pozvánka pro vystavovatele
s finančním příspěvkem až 90 000,-Kč

LASER World of PHOTONICS
Světový veletrh optických a laserových technologií

 Mnichov-výstaviště: 27.- 30. června 2023

Vážení obchodní přátelé,
 

dovoluji si Vaši společnost pozvat k aktivní účasti na veletrhu LASER 2023 v

Mnichově. Odborníci se po roce opět sejdou od 27.-30. června 2023 na předním

světovém veletrhu laserových technologií a fotonických komponent, systémů

a aplikací LASER World of PHOTONICS v Mnichově.

Mezinárodní kongres World of PHOTONICS a druhý ročník doprovodné výstavy

World of QUANTUM budou opět součástí veletrhu. Veletrh LASER 23 se

poprvé bude konat souběžně s veletrhem Automatica, předním veletrhem

automatizace a robotiky. Souběžné konání obou veletrhů vytváří jedinečnou

nabídku, více pozornosti a atraktivity pro všechny zúčastněné.

Veletrh LASER 2022 v číslech:

- 906 vystavovatelů z 32 zemí

- 60 000m² obsazené výstavní plochy

- 15 000 návštěvníků ze 70 zemí

Zvýhodněné cenové podmínky účasti

Ve spolupráci s agenturou CzechTrade, která poprvé zařadila tuto akci do

seznamu podporovaných veletrhů v rámci programu NOVUMM KET s finančním

příspěvkem až 90 000,-Kč, Vám nabízíme účast v rámci společné české expozice:

Zvýhodněné cenové podmínky účasti:

Expozice 6m² vč. všech poplatků: 56 847,-Kč

Expozice 9m² vč. všech poplatků: 78 202,-Kč

Expozice 12m² vč. všech poplatků: 109 114,-Kč

Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte: Viktorie Hrdličková,

viktorie.hrdlickova@czechtrade.cz, tel.: 727 847 536 

Na veletrh se můžete přihlásit i se samostatnou expozicí a budete mít

nárok na finanční příspěvek až 90 000,-Kč. Tento příspěvek se vztahuje jak na

nájemné výstaví plochy, tak i stavbu expozice, zápis do katalogu apod.

Rádi Vám spočítáme celkové náklady na účast vč. finančního příspěvku,

kontaktujte nás.

Doporučená uzávěrka přihlášek: 17.2.2023

Online nezávazná přihláška pro samostatné
vystavovatele

Na Váš zájem se těší

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiální zástupce Messe München pro ČR

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

Příkop 4, 604 45 Brno

vondruska@expocs.cz

Odhlášení: Nechcete již dostávat informaci o tomto veletrhu? odhlaste se prosím.

https://world-of-photonics.com/en/
https://world-of-photonics.com/en/
https://world-of-photonics.com/en/exhibitors/book-your-space/application/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*

