
Objednávky zľavnených vstupeniek a dopyt výhodného
individuálneho ubytovanie nájdete na zadnej strane 

Vážení obchodní priatelia, 
dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu najdôležitejšieho európskeho stretnutia vo Vašom odbore. 

Dôvody pre vašu návštevu:

• Na výstavnej ploche 2 000m2 prezentujú prední medzinárodní vystavovatelia súčasné systémy, 
zariadenia a komponenty pre spracovanie surovín a pomocných látok a kontrolu kvality.

• Veľtrh oils + fats je najvýznamnejšou európskou odbornou prehliadkou technológií, výroby, spracovania 
olejov a tukov. Je to jediný veľtrh pre výrobu a spracovanie rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 
v Európe.Vystavovatelia z viac ako desiatich krajín predstaví stroje, systémy a technológie pre výrobu 
a spracovanie olejov a tukov. Okrem toho sa na veľtrhu stretnete s ponukou výroby surovín, pomocných 
materiálov, logistických, baliacich a plniacich riešenie.

• Veľtrh bude prezentovať celý výrobný reťazec - od získavania surovín až po distribúciu. vzhliadnete tu 
najnovšie technológie pre spracovanie olejov a tukov, a to komplexne, kompaktne efektívne v troch 
dňoch. Navštívte veľtrh oils + fats 2017 a buďte informovaní o najnovšom dianí v obore!

• Dôležité upozornenie: Veľtrh oils + fats sa koná v rovnakom termíne, ako svetový veľtrh 
nápojových technológií drinktec 2017 (www.drinktec.de). Návštevníci velerthu Oils and Fats 
majú vstup na veľtrh drinktec zdarma.

Bližšie informácie k veľtrhu vrátane zoznamu vystavovateľov nájdete na stránkach
www.oils-and-fats.com

Otváracia doba veľtrhu: pondelok až štvrtok: od 9 do 18, v piatok od 9 do 17 hodín
 
Tešíme sa na Váš záujem, s priateľským pozdravom

Ing. Jaroslav Vondruška, of. zástupca Messe München pre SR a ČR 
vondruska@expocs.cz 

10. medzinárodný odborný veľtrh pre spracovanie
olejov a tukový priemysel  I  www.oils-and-fats.com
11. – 15. septembra 2017, Výstavisko Mníchov 

POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
604 45  Brno

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná 
kancelária, oficiálne zastúpenie veľtržnej 
spoločnosti Messe München GmbH pre 
Českú a Slovenskú republiku



Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB 
www.expocs.cz  

OBJEDNÁVKA ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK

1-denná vstupenka za 29 EUR (pri pokladni 59 EUR) 

2-denná vstupenka za 49 EUR (pri pokladni 99 EUR) 

Permanentka za 69 EUR (pri pokladni 109 EUR)

Študentská zadarmo pri pokladni (po predložení preukazu)   

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

DOPYT INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA 

Termín ubytovania od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů

1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 30 EUR osoba / noc. Jedná sa o viaclôžkové izby

2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 41-70 EUR osoba / noc.

3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v obciach v okolí nového výstaviska, cena od cca 55 EUR jednoposteľová / noc

4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 90 EUR izba / noc

5. Iná kategória - upresnite prosím vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
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Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Mám 15 rokov skúseností a stovky spokojných zákazníkov.

Veľtrh je povinne registrovaný, je nutné uviesť mená osôb, pre ktorých sú vstupenky objednávané. Registrovať sa môžete 
buď na na www.oils-and-fats.com (platba kartou) alebo na www.expocs.cz (prevodom, máme banku na Slovensku). Po 
registrácii návštevníci obdržia mailom online vstupenku v PDF, ktorá už platí pre priamy vstup na veľtrh. Vstupenky platia 
na ktorýkoľvek deň veľtrhu, ku vstupenke obdržíte pri vchode na výstavisko tlačený katalóg vystavovateľov zdarma.

Uveďte mená osôb pre registráciu vstupeniek:

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

Firma:      Kontaktná osoba:

Ulica:      PSČ:    Mesto:

Pevná linka:     IČO:   DIČ:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

ORGANIZOVANÁ SKUPINOVÁ NÁVŠTEVA VEĽTRHU

Skupinám ponúkame zorganizovanie spoločnej cesty na veľtrh podľa vašich požiadaviek.
Kontaktujte prosím: Petra Kočí, koci@expocs.cz, tel.: +420 545 176 159

                        


