
Návštěva veletrhu je zážitek, který se Vám vyplatí!
  V tomto roce bude veletrh stavebních materiálů a architektury BAU Mnichov nejdůležitějším místem setkání 

ve vašem oboru. Veletrhu se účastní přes 1600 firem z 30 zemí, mezi nimi i 20 firem z ČR a SR. 
To podtrhuje význam BAU jako nejdůležitějšího místa setkávání stavebního průmyslu. 
Celková obsazená výstavní plocha je 115 000 m2.

  Posunutí termínu konání veletrhu z ledna na duben je letos výjimečné a po čtyřleté přestávce je čas se znovu 
osobně setkat v Mnichově a vyměnit si nápady o trendech ve stavebnictví.

  Veletrh BAU se mimo jiné soustředí na tato aktuální témata: klimatická změna, digitální transformace, 
zdroje a recyklace a budoucnost bydlení.

  Například výstavní plocha Innovation Hub se zaměřuje na témata zdrojů a recyklace, modulární výstavbu 
a inovativní stavební procesy zdůrazňující význam výstavby šetrné ke klimatu a šetřící zdroje. Klimatické změny 
představují pro stavební průmysl velkou výzvu. Energeticky účinná výstavba je hlavním tématem veletrhu. 
Tomu odpovídá i další klíčové téma „Zdroje a recyklace“. Kromě energetické účinnosti ve stavebnictví patří 
recyklovatelné suroviny mezi klíčové prvky výstavby budoucnosti – to vše uvidíte na BAU 2023!

  Dalším novým tématem veletrhu budou technologie pro moderní a dostupné koncepty bydlení.

Veletrh BAU je určen pro:
  Odborníky, kteří se podílejí na procesu plánování a realizaci staveb
  Projektanty, architekty, inženýry, dodavatele staveb, stavební úřady
  Investory, stavební bytová družstva, správce nemovitostí, makléře, 
obchody  se stavebními materiály

  Stavební řemeslníky, pracovníky kovozpracujícího průmyslu,  
stavební mistry, zástupce všech stavebních řemesel

Bližší informace pro návštěvníky:
EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., 
Příkop 4, 604 45  Brno, tel.: 545 176 158-9 
e-mail: info@expocs.cz  I  www.expocs.cz 
 
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete 
se k návštěvě tohoto nejvýznamnějšího 
světového stavebního veletrhu. 

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

24. světový odborný veletrh pro 
stavební materiály, systémy a architekturu  

Pozvánka pro návštěvníky

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
604 45  Brno

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

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

Otevírací doba veletrhu a vstupné: 
Po-pá: 9:30-18:00, so: 9:30-16:00  
1-denní vstupenka online: 29,50 EUR
2-denní vstupenka online: 45,50 EUR
Permanentka: 59,50 EUR

Mnichov, 17. - 22. dubna 2023




