
Důvody pro Vaši účast:
• Analytica je největší evropský odborný veletrh špičkových technologií a techniky se světovými

novinkami v oborech analytika, biotechnologie, diagnostika a laboratorní technika.
• Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo rekordních 1 200 vystavovatelů ze 47 zemí včetně
13 vystavovatelů z Česka. Veletrh navštívilo rekordních 35 626 odborných návštěvníků, z nichž 40%
přĳelo ze 110 zemí světa. 89 % návštěvníků mělo rozhodovací pravomoc pro nákup výrobků.

• Veletrh Analytica je nejvýznamnějším veletrhem pro laboratoře. Veletrhu se účastní všechny vedoucí
světové firmy z oboru. Veletrh zobrazuje kompletní nabídkové spektrum odvětví laboratorní techniky,
analytiky a kontroly kvality, měřicí a zkoušecí techiky, biotechnologií, Life Science a diagnostiky.

Další naše služby: vystavovatelům zajistíme ubytování v ceně od 100,- EUR/2-lůžkový pokoj vč. snídaně

Doporučená uzávěrka přihlášek: 15. 04. 2019

Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto prestižním veletrhu a těšíme se na Vaši odpověď:

S přátelským pozdravem

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

Vážení obchodní přátelé, Brno, březen 2019
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na nejvýznamnějším evropském odborném veletrhu

Cenové podmínky a formy účasti:
A/ účast v rámci společné české expozice CZECHTRADE: Předpokládáme společnou českou expozici
s minimálně třemi vystavovateli a společným zázemím/kuchyňkou. Účast doporučujeme firmám,
které požadují menší výstavní plochu (do 16 m2).

Konečnou cenu za 1m2 stanoví CzechTrade. Bližší informace k tomuto programu Vám sdělí Eva
Novotná z agentury CzechTrade, eva.novotna@czechtrade.cz, tel.: 224 907 512. Projektu se mohou
zúčastnit všechny podniky - plátci daní se sídlem v ČR, vyjma podniků se sídlem v Praze (s výjimkou
těch, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl.
města Prahy). Podpora je poskytována pouze malým a středním podnikům do výše 50% způsobilých
výdajů, maximálně však do výše 90 000 Kč bez DPH. Podpora je určena jak vystavovatelům v rámci
společné, tak samostatné expozice.

B/ individuální účast s vlastní expozicí.
Oficiální cena za pronájem výstavní plochy (min. plocha 16 m2): 219,- €/m2

Zápis do katalogu a online médií: 970,- €
AUMA + odpady: 3,80,- €/m2

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

Příkop 4
604 45 Brno

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

Veletržní poradenská a reklamní
kancelář, oficiální zastoupení
veletržní společnosti Messe
München GmbH pro Českou
a Slovenskou republiku

ANALYTICA 2020
27. vedoucí mezinárodní odborný veletrh instrumentální analytiky,
laboratorní techniky a biotechnologií s mezinárodní konferencí
Výstaviště Mnichov: 31. 3. - 3. 4. 2020, www.analytica.de

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK,
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

➜ ➜ ➜

P O Z VÁ NK A P RO V Y S TAV O VAT E L E
s finančním příspěvkem až 90 000 Kč z programu NOVUMM KET



OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU ANALYTICA
Analytika a kontrola kvality

Instrumentální analytika
Aplikace
Mikroskopy a optické zpracování obrazu
Měřící a zkušecí technika
Materiálové zkoušky
Kvalitativní zkoušky a kontrola
ve farmacii a průmyslu

Laboratorní technika
Laboratorní stroje a přístroje
Laboratorní automatizace, robotika
Laboratorní dat. systémy a dokumentace
Vybavení laboratoří

Reagencie a chemikálie
Spotřební materiál

Biotechnologie / Life Sciences /
Diagnostika v lékařství

Biotechnologické aplikace
Laboratorní technika pro
biotechnologické laboratoře
Bioinformatika
Biochemikálie, lékařská chemie
Diagnostika v lékařském výzkumu

Vhodné prosím zaškrtněte. Podrobné oborové
členění vám zašleme spolu s přihláškou.

ODPOVĚDNÍ
LÍSTEK

Váš zájem nám prosím sdělte nejlépe do 15. 04. 2019
na naši adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.,
Příkop 4, 604 45 Brno, e-mail: info@expocs.cz
Tel.: 545 176 158

Máme zájem zúčastnit se veletrhu ANALYTICA 2020 jako samostatný vystavovatel,
zašlete nám prosím pokyny pro přihlášení.
Prosíme o kalkulaci celkových nákladů na účast při velikosti expozice....................m2

Máme zájem zúčastnit se veletrhu ANALYTICA 2020 v rámci společné české
expozice, objednáváme: 6m2

9m2

12m2

Cenu za 1 m2 stanoví agentura CzechTrade.
V ceně jsou 3 ks vystavovatelských průkazů.

Název firmy:.........................................................................................................................................

Kontaktní osoba:.................................................................................................................................

Ulice:....................................................................................................................................................

PSČ:...........................................................Město:.......................................................................................

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

IČO:......................................DIČ:............................................Podpis + datum

Níže prosím zvolte formu účasti na veletrhu:


