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Pozvánka pro návštěvníky 
na 33. mezinárodní veletrh stavebních strojů, 
strojů na výrobu stavební hmoty, stavebních 
vozidel, stavebního nářadí a těžebního průmyslu
24. - 30. října 2022, Výstaviště Mnichov

bauma znamená rozmanitost:
Jako největší světový veletrh stavebních strojů odráží bauma celé odvětví v jeho šíři a hloubce. 
Je to jediné místo, kde můžete získat úplný přehled a najít ty správné produkty a řešení.

bauma znamená podnikání:
Veletrh bauma stojí za návštěvu. Na žádném jiném veletrhu v oboru nenajdete tolik pracovníků 
s rozhodovací pravomocí připravovat a uzavírat obchody.

bauma znamená mezinárodnost: 
Veletrhu  se účastní všichni klíčoví globální hráči: 3 500 vystavovatelů z 57 zemí, mezi nimi 
všichni lídři trhu, 615 000 m2 obsazené výstavní plochy. Veletrhu se účastní rovněž rekordní 
počet 45 vystavovatelů z Česka. Pouhou jednou návštěvou veletrhu získáte přímý přístup na 
všechny trhy na světě!

bauma znamená špičkové inovace:
Nikde jinde neobjevíte tolik světových premiér vystavovatelů. Získáte celkový přehled o stave-
bních novinkách, inovacích, technologiích a trendech. Autonomně jedoucí a pracující stavební 
stroje patří mezi velké vize budoucnosti ve stavebnictví. Seznamte se s nimi právě na veletrhu 
bauma.

Na veletrhu uvidíte:
Stavební stroje, zařízení a nástroje
Senzory a diagnostika
Hnací ústrojí, motory a hydraulika
Vybavení, náhradní díly
Těžební průmysl
Výroba železobetonu

Výstavba tunelů
Elektrické kladkostroje
Výroba komponentů z cementu, 
vápna a sádry; betonové směsi
Stavební stroje a nářadí
Bednění a lešení

Technologie zpracování 
a manipulace se surovinami
Stavební a užitková vozidla
THINK BIG! Zaměstnání a kariéra; 
Výzkum naživo

Otevírací doba veletrhu: pondělí–pátek: 9:30–18:30, sobota: 8:30–18:30, neděle: 9:30–16:30
Informace pro návštěvníky: EXPO-Consult+Service, Tel. 545 176 158, info@expocs.cz, www.expocs.cz

Těšíme se na vaši návštěvu! 

S přátelským pozdravem

Ing. J. Vondruška, 
oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

www.bauma.de


