
Návšteva veletrhu je zážitok, ktorý sa Vám vyplatí!
 V tomto roce bude veletrh stavebných materiálov a architektúry BAU Mnichov najdôležitejším miestom 

stretnutia vo vašom odbore. Veletrhu sa zúčastňujeme cez 1600 firiem z 30 krajín, medzi nimi aj 20 firiem 
z ČR a SR. To podtrhuje význam BAU ako najdôležitejšieho miesta stretávania stavebného priemyslu. 
Celková obsadená výstavná plocha je 115 000 m2.

 Posunutie termínu konania veľtrhu z januára na apríl je tento rok výnimočný a po štvorročnej prestávke je čas 
znova osobne nastaviť v Mníchove a vymeniť si nápady o trendoch v stavebníctve.

 Veletrh BAU sa mimo iných sústredí na tieto aktuálne témy: klimatická zmena, digitálna transformácia, 
zdroje a recyklácia a budúcnosť bývania.

 Napríklad výstavní plocha Innovation Hub sa zameriava na témy zdrojov a recyklácie, modulární výstavby a inova-
tívne stavebné procesy zdôrazňujúce význam výstavby šetrné k životnému prostrediu a šetriace zdroje. Klimatické 
zmeny predstavujú pre stavebný priemysel veľkú spotrebu. Energetická účinná výstavba je hlavným témam 
veletrhu. Tomu zodpovedá aj ďalšie kľúčové téma „Zdroje a recyklácia“. Kromě energetické účinnosti ve staveb-
nictví patrí recyklovateľné suroviny medzi kľúčové prvky výstavby budúcnosti – to všetko uvidíte na BAU 2023!

 Ďalšou novou témou veľtrhu budú technológie pre moderné a dostupné koncepty bývania.

Veľtrh BAU je určený pre:
  Odborníkov, ktorí sa podieľajú na procese plánovania a realizácii stavieb 
  Projektantov, architektov, inžinierov, dodávateľov, stavebné úrady 
  Investorov, stavebné bytové družstvá, správcov nehnuteľností, 
maklérov, obchody so stavebnými materiálmi

  Stavebných remeselníkov, pracovníkov kovospracujúceho priemyslu, 
stavebných mistrov, zástupcov všetkých stavebných remesiel

Bližšie informácie pre návštevníkov:
EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., 
Příkop 4, 604 45  Brno, tel.: +420 545 176 158-9 
e-mail: info@expocs.cz  I  www.expocs.cz 

 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a rozhodnete
sa k návšteve tohto najvýznamnejšieho
svetového stavebného veľtrhu.

S priateľským pozdravom
Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupca Messe München pre ČR a SR
vondruska@expocs.cz

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

Tel.: +420 545 176 158-60
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná 
kancelária, oficiálne zastúpenie 
veľtržnej spoločnosti Messe München 
GmbH pre Českú a Slovenskú republiku

24. svetový odborný veľtrh pre 
stavebné materiály, systémy a architektúru
Mníchov, 17. - 22. apríla 2023

Pozvánka pre návštevníkov

Otváracia doba veľtrhu: 
po-pá: 9:30-18:00, so: 9:30-16:00  
1-denná vstupenka online: 29,50 EUR
2-denná vstupenka online: 45,50 EUR
Permanentka: 59,50 EUR


