Pozvánka pre vystavovateľov

svetový odborný veľtrh nápojovej techniky

drinktec 2022
výroba / stáčanie / balenie / marketing
Mníchov, 12. - 16. septembra 2022

Vážení obchodní priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na aktívnu účasť na medzinárodnom odbornom
veľtrhu pre nápojový a liquid food priemysel drinktec 2022 v Mníchove
(tohtoročný plánovaný veľtrh BrauBeviale v Norimbergu bol o rok odložený).
Staňte sa vystavovateľom spolu s medzinárodnými lídrami v odvetví technológií
výroby nápojov a tekutýchpotravín.

Potrebujete pre Vaše rozhodnutie viac faktov a čísel?
Pozrite sa, prečo vystavovať na tomto špičkovom svetovom odbornom veľtrhu.
Nenechajte si ujsť medzinárodné stretnutie v odbore technológií pre výrobu
nápojov a tekutých potravín. Presvedčte sa sami a staňte sa súčasťou popredné
svetové obchodné platformy pre toto odvetvie!

Fakty a čísla
Štatistika posledného ročníka veľtrhu:
76 000 návštevníkov zo 100 krajín.
1 749 vystavovateľov vr. výrobcov zo SR
120 000 m2 obsadenej výstavnej plochy

Odborové usporiadanie veľtrhu podľa pavilónov:

Cenové podmienky účasti:
• Prenájom radové výstavnej plochy: EUR 221 / m²
• Prenájom rohové výstavnej plochy: EUR 251 / m²
• Prenájom z troch strán otvorené výstavnej plochy: EUR 265 / m²
• Prenájom zo štyroch strán otvorené výstavnej plochy: EUR 279 / m²
• AUMA poplatok + odpady: 7,40 EUR/m²
Jednorázový zápis do of. katalógu a všetkých online médií: EUR 900, Stornopodmienky: Prihlásenie na veľtrh je nezáväzné. Prihláška sa stane záväznou so
stornopodminkami až Vám veľtržná správa ponúkne umiestnenie vo vami zvolenom odbore
a vy toto umiestnenie písomne potvrdíte. Pokiaľ dôjde k zrušeniu veľtrhu z rôznych

dôvodov, sú vrátené vystavovateľovi všetky už uhradené finančné prostriedky.

Nezáväzná prihláška k účasti
Veríme, že Vás naše pozvanie na tento špičkový
veľtrh zaujme a zvážite možnosť účasti.
Pomôžeme Vám zkalkulovat náklady na účasť,
obráťte sa na nás.
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiálny zástupca Messe München pre ČR a SR
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
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Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.

