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VYSTAVOVATELE

Vážení obchodní přátelé,
							
dovolujeme si vás pozvat k účasti na největším světovém odborném veletrhu

Brno, březen 2019

9. vedoucí odborný veletrh
pro smart automatizaci a robotiku
Výstaviště Mnichov I 16.- 19. června 2020
www.automatica-munich.com

Důvody pro Vaši účast:
8. ročníku veletrhu se v roce 2018 zúčastnilo rekordních 890 vystavovatelů ze 30 zemí na ploše
66 000 m2 a veletrh navštívilo 46 000 odborných návštěvníků, z nichž třetina přijela z 89 zemí světa.
Veletrh tak potvrdil svoje postavení světové události č. 1 v oboru. Nejvíce návštěvníků přijelo
z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Česka, Slovinska, Číny, Ruska, Španělska a Turecka.
Zaměření veletrhu: Digitální transformace, Člověk a stroj, Umělá inteligence, Autonomní výroba
a další. Veletrh AUTOMATICA je největší platformou pro automatizaci výrobních procesů, především
z průmyslu strojírenského, automobilového, elektrotechnického, zpracovatelského, nápojového aj.
Veletrh prezentuje koncentrovanou nabídku všech světových výrobců a jejich dodavatelů
v oboru automatizace a robotiky, průmyslové zpracování obrazu a příslušných technologií.
Veletrh AUTOMATICA je současně největší světovou show průmyslových robotů.

Cenové podmínky účasti:
Základní nájemné výstavní plochy: od 219 EUR/m2
Povinný zápis do katalogu a infosystému: 560 EUR
AUMA + odpady: 4,10/m2
Vystavovatelům dále nabízíme zajištění účasti na klíč včetně projektu a realizace expozice.
Zajistíme vám rovněž cenově výhodné ubytování od 100 EUR/dvoulůžkový pokoj se snídaní za noc.
Základní oborové zaměření veletrhu naleznete na zadní straně tohoto dopisu,
nebo na www.automatica-munich.com

Doporučená uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2019
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se k účasti na této největší oborové události roku.
Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
S přátelským pozdravem

Ing. J. Vondruška,
zástupce Messe München pro ČR a SR
e-mail: vondruska@expocs.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK a OBOROVÉ ČLENĚNÍ
je na zadní straně

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
Váš zájem nám prosím sdělte nejlépe do 15. 05. 2019 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: 545 176 158

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU AUTOMATICA 2020
• Technologie montáže a manipulace
• Průmyslová robotika

• Řídící technika a průmyslová
komunikace

• Profesionální servisní robotika

• Bezpečnostní technika

• Průmyslové zpracování obrazu

• Dodavatelská technika

• Polohovací systémy

• Software a cloud computing

• Technologie pohonů

• Poskytovatelé služeb

• Technologie snímačů

• Výzkum a technologie

Podrobné oborové členění Vám zašleme spolu s přihláškou

Máme zájem o účast na veletrhu, zašlete nám prosím instrukce pro přihlášení k účasti
a prosíme o kalkulaci celkových nákladů na účast s expozicí................m2
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