Pozvánka pre vystavovateľov

na veľtrh bauma
Mníchov - výstavisko: 24. - 30.10. 2022

Vážení obchodní priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať k aktívnej účasti na svetovom odbornom veľtrhu
stavebných, banských strojov a stavebných technológií bauma v Mníchove.
Hoci nás globálne šírenie koronavírusy v dnešnej dobe drží v napätí, pracujeme na
príprave nového ročníka veľtrhu.
Prezentujte svoje najnovšie výrobky, technológie a služby orientované na
budúcnosť v celom reťazci stavebnej výroby a ponúknite návštevníkom z celého
sveta inovatívne impulzy v stavebníctve.
✓ Viac ako 3 684 vystavovateľov zo 62
krajín
všetkých kontinentov

✓ 627 000 návštevníkov z 212 krajín
✓ 614 000 m² výstavnej plochy

Cenové podmienky účasti:
Prenájom radovej výstavnej plochy v hale: EUR 269/m²
Prenájom rohové výstavnej plochy v hale: EUR 295/m²
Prenájom z troch strán otvorené výstavnej plochy v hale: EUR 310/m²
Prenájom zo štyroch strán otvorené výstavnej plochy v hale: EUR 320/m²
Prenájom vonkajšie výstavnej plochy: od EUR 138,-/m²
Ďalšie poplatky:
Jednorazový prihlasovací poplatok: EUR 410, Zápis do online a tlačených médií: EUR 295, Odpady a AUMA poplatok: EUR 7,60/m²
Poplatok za marketing: EUR 15,-/m²

COVID-Stornopodmienky účasti:
Prihlásenie je nezáväzné, prihlásením si iba rezervujete plochu. Až keď Vám na jar budúceho
roka ponúkne veľtržné správa umiestnenia a vy toto umiestnenie písomne odsúhlasíte,
stanete sa zmluvným partnerom veľtrhu sa Stornopodminky. Pokiaľ s umiestnením nebudete
súhlasiť, veľ. Správa Vám ponúkne alternatívne umiestnenie, alebo môžete bez storno
poplatku zrušiť rezerváciu plochy. Ak budete 6 týždňov a menej pred začatím veľtrhu v
karanténe, alebo budete mať vládou stanovené cestovné obmedzenia, vráti vám veľ. Správa už
uhradenej peniaze za účasť. Ak veľtrh zruší sama vel. Správa, vráti vám peniaze za už uhradené
faktúry.

Obráťte sa na nás, spočítame Vám celkové náklady na účasť vr. realizácie expozície.
Na Váš záujem sa teší
Ing. Jaroslav Vondruška
o ciálny zástupca Messe München pre SR
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, CZ-604 45 Brno
vondruska@expocs.cz / +420 602 711 012
Odhlásenie: Tento email bol zaslaný na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu predošlého kontaktu s Vami. Ak si
neželáte byť informovaní o tomto veľtrhu, odhláste sa.

