
POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE s finančním
příspěvkem až 90 000,-Kč

Přední mezinárodní veletrh pro automatizaci a robotiku  
Mnichov-výstaviště: 27. - 30. června 2023

Vážení obchodní přátelé,
 

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

Mnichově (vedoucím světovém odborném veletrhu automatizační techniky a

robotiky), který agentura CzechTrade zařadila mezi finančně podporované

účasti v rámci programu NOVUMM KET.

Fakta a čísla posledního ročníku veletrhu v r. 2022:

28 937 návštěvníků (36 % ze zahraničí) ze 77 zemí, 574 vystavovatelů z 34 zemí a

66 000 m² výstavní plochy. Deset nejsilnějších návštěvnických zemí – kromě

Německa to bylo Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Dánsko, Česká republika, Slovinsko,

Turecko, Polsko, Nizozemsko a Jižní Korea. Návštěvníci přijeli zejména z těchto

průmyslových sektorů: automobilový průmysl (33 %), elektronika (21 %),

kovodělný průmysl (17 %), informační technologie (7 %) a také farmaceutický,

kosmetický a lékařský a letecký průmysl s 5 % každý.

Cenové podmínky účasti

Nájemné výstavní plochy, řadová : EUR 230,-/m²

Nájemné výstavní plochy, rohová : EUR 276,-/m²

Nájemné výstavní plochy, ze tří stran obchozí : EUR 286,-/m²

Nájemné výstavní plochy, ze čtyř stran obchozí: EUR 296,-/m²

Jednorázový povinný zápis do katalogu a online médií: EUR 1.150,-

Odpady + AUMA poplatek: EUR 10,50/m²

Příklad účasti s expozicí 4x4m s rozpisem nákladů:
Nájemné plochy 16m² x EUR 230,-: EUR 3 680,-

Jednorázový poplatek do katalogu a onlline médií: EUR 1 150,-

Odpady, AUMA, příplatek za elektřinu:  EUR 168,-

Přívod elektřiny 3 Kw k expozici: EUR 200,-

Stavba expozice na klíč přes nás: cca. 80 000,-Kč + DPH vč. základní grafiky

Cena celkem: cca. 205 000,-Kč, po odečtu příspěvku CzechTrade ve výši 90 000,-Kč byste

uhradili cca. 115 000,-Kč

Zaměření veletrhu:

Montážní a manipulační technika •

Průmyslové roboty • Profesionální servisní

robotika • Strojové vidění • Polohovací

systémy • Technologie pohonů • Senzorová

technika • Technologie řídicích systémů a

průmyslová komunikace •  Zabezpečovací

technika • Dodavatelská technika •

Software a cloud computing • Služby •

Výzkum a technologie

Od roku 2023 bude automatica probíhat ve stejnou dobu a pod jednou střechou s

veletrhem LASER World of PHOTONICS - win-win situace pro všechny jejich

účastníky. Výstavní spektra obou akcí se perfektně doplňují. Jako vystavovatel

budete těžít z ještě většího počtu odborných návštěvníků, ještě větší

internacionality a nových cílových skupin. Stručně řečeno: lepší efekt nákladů a

přínosů pro vaši veletržní účast

Doporučená uzávěrka přihlášek: 28.2.2023

Nezávazná registrace přihlášek

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

tel.: 602 711 012

vondruska@expocs.cz

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