
POZVÁNKA PRE VYSTAVOVATEľOV

Popredný medzinárodný veľtrh
pre automatizáciu a robotiku

Mníchov-výstavisko: 27. - 30. júna 2023

Vážení obchodní priatelia,
 

dovoľujem si Vašu spoločnosť pozvať na účast na veľtrhu automatica 2023 v

Mníchove.

Najdôležitejšie fakty a čísla tohto ročníka veľtrhu:

28 937 návštevníkov (36 % zo zahraničia) zo 77 krajín, 574 vystavovateľov z 34

krajín a 66 000 m² výstavnej plochy - tým potvrdila automatica svoju vedúcu úlohu.

Desať najsilnejších návštevníckych krajín – okrem Nemecka to bolo Rakúsko,

Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko, Česká republika, Slovinsko, Turecko, Poľsko,

Holandsko a Južná Kórea. Návštevníci prišli najmä z týchto priemyselných

sektorov: automobilový priemysel (33 %), elektrotechnika/elektronika (21 %),

kovový priemysel (17 %), informačné technológie (7 %) a tiež farmaceutický,

kozmetický a medicínsky a letecký priemysel s 5 % každý .
 

Zameranie veľtrhu:

Montážna a manipulačná technika •

Priemyselné roboty • Profesionálna servisná

robotika • Strojové videnie • Polohovacie

systémy • Technológia pohonov • Senzorová

technika • Technológia riadiacich systémov a

priemyselná komunikácia •  Zabezpečovacia

technika • Dodávateľská technika • Softvér a

cloud computing • Poskytovatelia služieb •

Výskum a technológie

Cenové podmienky účasti

Prenájom radovej výstavnej plochy: EUR 230,-/m² 

Prenájom rohovej výstavnej plochy: EUR 276,-/m²

Prenájom z troch strán otvorenej výstavnej plochy: EUR 286,-/m²

Zápis do katalógu a online médií: EUR 1 150,-

Odpady a AUMA poplatok: EUR 10,50/m²

Odporúčaná uzávierka nezáväzných prihlášok: 15.02.2023

Od roku 2023 bude automatica prebiehať v rovnakom čase a pod jednou

strechou s veľtrhom LASER World of PHOTONICS - win-win situácia ako pre

veľtrhy, tak aj pre ich účastníkov. Pretože výstavné spektrá oboch akcií sa

perfektne dopĺňajú. Ako vystavovateľ budete ťažiť z ešte väčšieho počtu

odborných návštevníkov, ešte väčšej internacionality a nových cieľových skupín.

Stručne povedané: lepší efekt nákladov a prínosov pre vašu veľtržnú účasť.

Na Váš záujem sa teší

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiálny zástupca Messe München pre SR

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

Příkop 4, 604 45 Brno

vondruska@expocs.cz

Odhlásenie: Nechcete už dostávať informáciu o tomto veľtrhu? odhláste sa prosím.

https://automatica-munich.com/en/
https://automatica-munich.com/en/
https://automatica-munich.com/en/
https://automatica-munich.com/en/exhibitors/book-your-space/prices/
https://automatica-munich.com/en/exhibitors/book-your-space/application/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*

