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Pozvánka pre návštevníkov

www.bauma.de

na 33. medzinárodný veľtrh stavebných strojov,
strojov na výrobu stavebných materiálov, stavebných
vozidiel, stavebného náradia a ťažobného priemyslu
24. - 30. októbra 2022, Výstavisko Mníchov

bauma znamená rozmanitosť:
ako najväčší svetový veľtrh stavebných strojov odráža bauma celé odvetvie v jeho šírke a hĺbke.
Je to jediné miesto, kde môžete získať úplný prehľad a nájsť tie správne produkty a riešenia.

bauma znamená podnikanie:
Veľtrh bauma stojí za návštevu. Na žiadnom inom veľtrhu v odbore nenájdete toľko pracovníkov
s rozhodovacou právomocou pripravovať a uzatvárať obchody.

bauma znamená medzinárodnosť:
Veľtrhu sa zúčastňujú všetci kľúčoví globálni hráči: 3 500 vystavovateľov z 57 krajín, medzi nimi
všetci lídri trhu, 615 000 m2 obsadenej výstavnej plochy. Veľtrhu sa zúčastňuje aj rekordný
počet 50 vystavovateľov z Česka a Slovenska. Jednou návštevou veľtrhu získate priamy prístup
na všetky trhy na svete!

bauma znamená špičkové inovácie:
Nikde inde neobjavíte toľko svetových premiér vystavovateľov. Získate celkový prehľad
o stavebných novinkách, inováciach, technológiách a trendoch. Autonómne idúce a pracujúce
stavebné stroje patria medzi veľké vízie budúcnosti v stavebníctve. Zoznámte sa s nimi práve
na veľtrhu bauma.

Na veľtrhu uvidíte:
Stavebné stroje, zariadenia,
nástroje

Výroba železobetónu

Debnenia a lešenia

Senzory a diagnostika

Výstavba tunelov

Technológia spracovania

Elektrické kladkostroje

a manipulácia so surovinami

Vybavenie, náhradné diely

Výroba komponentov z cementu,
vápna a sadry; betónovej zmesi

Stavebné a úžitkové vozidlá

ťažobný priemysel

Stavebné stroje a náradie

Motory a hydraulika

THINK BIG! Zamestnanie
a kariéra; Výskum naživo

Otváracia doba veľtrhu: pondelok – piatok: 9:30–18:30, sobota: 8:30–18:30, nedeľa: 9:30–16:30
Informácie pre návštevníkov:
EXPO-Consult+Service, Tel. +420 545 176 158, info@expocs.cz, www.expocs.cz
Tešíme sa na vašu návštevu!
S priateľským pozdravom
Ing. J. Vondruška,
oficiálny zástupca usporiadateľa pre ČR a SR

