Pozvánka pro vystavovatele
s finančním příspěvkem až 90 000,-Kč

Světový odborný veletrh nápojové techniky

drinktec 2022
výroba / stáčení / balení / marketing
Mnichov-výstaviště, 12. - 16. září 2022

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat k aktivní účasti na mezinárodním odborném veletrh pro
nápojový a liquid food průmysl drinktec 2022 v Mnichově (letošní plánovaný
veletrh BrauBeviale v Norimberku byl o rok odložen). Staňte se vystavovateli
spolu s mezinárodními lídry v odvětví technologií výroby nápojů a tekutých
potravin. Agentura CzechTrade zařadila tento veletrh do programu NOVUMM KET
s finančním příspěvkem až 90 000,-Kč jak pro samostatné vystavovatele, tak i pro
účast ve společné expozici (kontaktujte prosím paní Evu Novotnou, tel.: 224 907
512, eva.novotna@czechtrade.cz).

Potřebujete pro Vaše rozhodnutí více faktů a čísel?
Podívejte se, proč vystavovat na tomto špičkovém světovém odborném veletrhu.
Nenechte si ujít mezinárodní setkání v oboru technologií pro výrobu nápojů a
tekutých potravin. Přesvědčte se sami a staňte se součástí přední světové
obchodní platformy pro toto odvětví!

Fakta a čísla
Statistika posledního ročníku veletrhu:
76 000 návštěvníků ze 100 zemí.
1 749 vystavovatelů vč. 35 výrobců z ČR.
120 000 m² obsazené výstavní plochy

Oborové uspořádaní veletrhu dle pavilonů:

Cenové podmínky účasti:
Pronájem řadové výstavní plochy: EUR 221/m²
Pronájem rohové výstavní plochy: EUR 251/m²
Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy: EUR 265/m²
Pronájem ze čtyř stran otevřené výstavní plochy: EUR 279/m²
AUMA poplatek + odpady: 7,40 EUR/m²
Jednorázový zápis do of. katalogu a všech online medií: EUR 900,-

Stornopodmínky: Přihlášení na veletrh je nezávazné. Přihláška se stane
závaznou se stornopodmínkami až Vám veletržní správa nabídne umístění ve
vámi zvoleném oboru a vy toto umístění písemně potvrdíte. Pokud dojde ke
zrušení veletrhu z různých důvodů, jsou vráceny vystavovateli všechny již
uhrazené finanční prostředky.

Nezávazná přihláška k účasti
Věříme, že Vás naše pozvání na tento špičkový
veletrh zaujme a zvážíte možnost účasti.
Pomůžeme Vám zkalkulovat náklady na účast,
obraťte se na nás.
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiální zástupce Messe München pro ČR a SR
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel.: 545176158 / mobil: 602 711 012
www.expocs.cz

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

