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spoločnosti Messe München GmbH
pre Českú a Slovenskú republiku

POZVÁNKA PRE VYSTAVOVATEĽOV
Vážení obchodní priatelia, 								Brno, marec 2019
dovoľujeme si Vás pozvať na aktívnu účasť na najväčšom svetovom odbornom veľtrhu

9. vedúci odborný veľtrh
pre smart automatizáciu a robotiku
Výstavisko Mníchov I 16.-19. júna 2020
www.automatica-munich.com

Dôvody pre Vašu účasť:
8. ročníka veľtrhu sa v roku 2018 zúčastnilo rekordných 890 vystavovateľov zo 30 krajín na ploche
66 000 m2 a veľtrh navštívilo 46 000 odborníkov, z ktorých tretina prišla z 89 krajín sveta.
Veľtrh tak potvrdil svoje postavenie svetovej udalosti č. 1 v obore. Najviac návštevníkov prišlo
z Rakúska, Talianska, Švajčiarska, Česka, Slovinska, Číny, Ruska, Španielska a Turecka.
Zameranie veľtrhu: Digitálne transformácie, Človek a stroj, Umelá inteligencia, Autonómna výroba
a ďalšie. Veľtrh automatica je najväčšou platformou pre automatizáciu výrobných procesov, predovšetkým z priemyslu strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, spracovateľského, nápojového ai.
Veľtrh prezentuje koncentrovanú ponuku všetkých svetových výrobcov a ich dodávateľov
v odbore automatizácie a robotiky, priemyselné spracovanie obrazu a príslušných technológií.
Veľtrh AUTOMATICA je súčasne najväčšou svetovou šou priemyselných robotov.

Cenové podmienky účasti:
Oficiálne nájomné výstavnej plochy: 219 EUR/m2
Zápis do katalógu a infosystému: 560 EUR
AUMA + odpady: 4,10/m2
Vystavovateľom ďalej ponúkame zabezpečenie účasti na kľúč vrátane projektu a realizácie expozície.
Zaistíme vám rovnako cenovo výhodné ubytovanie od 100 EUR / dvojlôžková izba s raňajkami za noc.
Základné odborové zameranie veľtrhu nájdete na zadnej strane tohto listu,
alebo na www.automatica-munich.com

Odporúčaná uzávierka prihlášok: 15. 05. 2019
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a rozhodnete sa k účasti na tejto najväčšej odbornej udalosti roka.
Radi Vám odpovieme na Vaše prípadné otázky.
S priateľským pozdravom
Ing. J. Vondruška,
zástupca Messe München pre ČR a SR
e-mail: vondruska@expocs.cz

NÁVRATKU a OBOROVÉ ČLENENIE
nájdete na zadnej strane

NÁVRATKA
Váš záujem nám, prosím, oznámte najlepšie do 15. 05. 2019 na našu
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: +420 545 176 158

ODBORNÉ ČLENENIE VEĽTRHU AUTOMATICA 2020
• Technológia montáže a manipulácie
• Priemyselná robotika

• Riadiaca technika a priemyselná
komunikácia

• Profesionálna servisná robotika

• Bezpečnostná technika

• Priemyselné spracovanie obrazu

• Dodávateľská technika

• Polohovacie systémy

• Softvér a cloud computing

• Technológia pohonov

• Poskytovatelia služieb

• Technológia snímačov

• Výskum a technológie

Podrobné odborové členenie Vám zašleme spolu s prihláškou

Máme záujem o účasť na veľtrhu, zašlite nám prosím inštrukcie pre prihlásenie
k účasti a prosíme o kalkuláciu celkových nákladov na expozíciu ......... m2
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