
Pozvánka pre vystavovateľov na veľtrh

DACH+HOLZ International
Európsky odborný veľtrh pre výstavbu, strechy a steny

Výstavisko Stuttgart: 5. - 8. 3. 2024

Vážení obchodní priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na aktívnu účasť na medzinárodnom veľtrhu

DACH+HOLZ. Veľtrh sa bude na modernom výstavisku v Stuttgarte. Stretnite sa s

odborníkmi zo strešného a drevárskeho priemyslu, vymeňte si nápady a profitujte

z veľkého počtu zainteresovaných návštevníkov veľtrhu.

Buďte pri tom, kde sa utvárajú trendy v obore, prezentujte inovácie a produkty

priamo tým, ktorí rozhodujú o nákupe.

 

Na veľtrhu DACH+HOLZ International 2024 nájdete všetko na jednom mieste:

Počas štyroch dní sa stretnú pokrývači, tesári a stavební klampiari, aby sa

dozvedeli viac o najnovších trendoch v odbore. Využite túto príležitosť, stretnite

sa s profesionálmi z odboru – pre váš vlastný úspech!

Štatistika posledného ročníka veľtrhu v Stuttgarte v r. 2020:

600 vystavovateľov z 29 krajín na výstavnej ploche 40 000 m²

Počet návštevníkov: 52 000 z 83 krajín

Veľtrh je prehľadne štruktúrovaný na:
STRECHY, PLOCHÉ STRECHY / DREVENÉ VÝSTAVBA A KONŠTRUKCIA A TESNENIE /

VNÚTORNÁ VÝSTAVBA / ODVODNENIE / SOLÁRNE TECHNOLÓGIE / FASÁDY,

VONKAJŠIE STENY / GERBIEKY, LEBROVANIE, REBRÍKY / REBRÍKY / RACOVNÉ ODEVY

A OCHRANNÉ ZARIADENIA / OSVETLENIE, VÝVODY, VETRANIE / SLUŽBY, SOFTWARE

Cenové podmienky účasti:

Nájomné výstavné plochy: od 198,- EUR/m²

AUMA , energia, odpad: 15,- EUR/m²

Jednorazový zápis do katalógu a online médií: 835,-EUR

My Business-vouchers: 14,50 EUR/m²

My Business-vouchers: Každý vystavovateľ dostane ZADARMO od veľtržnej

správy neobmedzený počet pozvánok-vstupeniek pre pozvanie svojich

obchodných partnerov. Súčasne bude mať možnosť sledovať, ktorý deň sa

príslušný návštevník na veľtrh registruje a môže si s ním dohodnúť online

stretnutie.

Odporúčaná uzávierka prihlášok: 31.5.2023
Nižšie kliknite na dokaz a vyžiadajte si oficiálnu prihlášku na účasť.

Nezáväzné prihlásenie

Na Váš záujem sa teší

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiálny zástupca usporiadateľa veľtrhu

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

Příkop 4, 604 45 Brno

tel.: +420 545 176 158 / mobil: 602 711 012

vondruska@expocs.cz

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.
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