
Vážení obchodní přátelé,        Brno, duben 2017
dovolujeme si vás pozvat k účasti na významném odborném veletrhu

Důvody pro Vaši účast:
•	Výroba	olejů	a	tuků	použitelných	jako	potravina,	palivo	anebo	výchozí	surovina	ve	výrobě	dal-

ších	produktů	zažívá	obrovský	boom.	Rostoucí	poptávka	po	zdravém	způsobu	života,	striktní	
regulační požadavky národních vlád týkající se ochrany životního prostředí a snižující se záso-
by	fosilních	paliv	zajišťují	stálý	rozvoj	tohoto	segmentu	trhu.

•	Posledního	ročníku	veletrhu	se	zúčastnilo	70 vystavovatelů z 20 zemí, a navštívilo jej 1 300 
návštěvníků ze 60 zemí světa,	z	nichž	87%	mělo	ve	své	firmě	rozhodovací	pravomoc.

•	Veletrh	je	jasně	orientován	na	B2B,	generování	nových	obchodních	příležitostí	a	navazování	
kontaktů	pro	mezinárodní	obchodní	spolupráci.	Veletrh	se	koná	ve	stejné	době	a	na	stejném	
místě	jako	světový	veletrh	nápojové	techniky	drinktec a veletrh technologií pro vinařský sektor 
SIMEI. Jedná se o příležitost k oslovení i tohoto trhu, na který se přijede podívat na 70 000 
návštěvníků	z	celého	světa.

Cenové podmínky účasti: 
Pronájem	řadové	výstavní	plochy:	212,-	EUR/m2  
Registrační	poplatek	+	základní	zápis	do	katalogu	a	infosystému:	315,-	EUR 
Vystavovatelům	nabízíme	výstavbu	expozice	na	klíč	v	ceně	od	2	000	Kč/m2 
Zajišťujeme	ubytování	od	90,-	EUR	1/2	pokoj	se	snídaní	(www.expocs.cz)

Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2017

Věříme,	že	Vás	naše	nabídka	zaujme	a	rozhodnete	se	k	účasti	na	tomto	perspektivním	 
veletrhu.	Rádi	Vám	zodpovíme	Vaše	případné	dotazy.

S přátelským pozdravem

Ing.	J.	Vondruška	 	 	 	 	 	 	 	
zástupce	Messe	München	pro	ČR	a	SR
vondruska@expocs.cz

POZVÁNKA  PRO  VYSTAVOVATELE

10. mezinárodní odborný veletrh pro výrobu a zpracování olejů a tuků
Výstaviště Mnichov, 11. - 15. září 2017
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Suroviny a pomocné  
materiály 
Suroviny 
Pomocné materiály a doplňky 
Kontraktační výsadba  
a pěstování 
Rozvoj výsadby a pěstování 
Ostatní

Výroba a zpracování
Stroje a zařízení pro  
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Balení
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Kontrola kvality a výroby   
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Senzory
technické vybavení laboratoří
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Výzkum
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Podrobné oborové  
členění najdete na  
www.oils-and-fats.com
 

 Ano, veletrhu se hodláme zúčastnit, zašlete nám oficiální přihlášku  
k účasti a bližší informace k veletrhu

 Veletrhu hodláme pouze navštívit, zašlete nám bližší informace
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ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
Váš	zájem	nám	prosím	sdělte	nejpozději do 20. dubna 2017 na naši  
adresu:	EXPO-Consult+Service,	spol.	s	r.o.,	Příkop	4,	604	45	Brno,	 

e-mail:info@expocs.cz,	Tel.:54517	6158,	Fax:	54517	6159


