
Vážení obchodní priatelia,
dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu najväčšieho veľtrhu vo vašom odbore  

Návšteva veľtrhu sa Vám oplatí:
Celý elektronický priemysel sa stretáva na jednom mieste! 
Očakáva Vás 2 000 vystavovateľov z 50 krajín sveta. Na výstavnej ploche 160 000 m2 sa predstaví celé odvetvie 
elektronického priemyslu. Zoznámte sa s prakticky kompletnou ponukou tohto priemyslu na jednom mieste: 
Toľko inovácií takého rozsahu získate iba na veľtrhu electronica.

Tu je vytvorený základ pre „All Electric Society“. 
Vplyv elektroniky na náš každodenný život sa neustále zvyšuje. Vystavovatelia z aplikačného priemyslu pred-
stavia najnovšie technológie, produkty a riešenia v oblastiach automotive, elektrických konektorov, meracej 
techniky, IIoT, kybernetickej bezpečnosti, PCB & komponentov, výkonovej elektroniky, vstavaných systémov 
a tlačenej elektroniky. 

Elektronika umožňuje udržateľnosť. 
Veľtrh electronica 2022 vyzdvihuje témy, ako je e-mobilita, múdra energia, výkonová elektronika, IIoT a umelá 
inteligencia, ukazuje riešenia a produkty pre udržateľné a zodpovedné využívanie zdrojov. Všetkými oblasťami 
veľtrhu sa ako červená niť tiahne motto „Driving sustainable progress“.

Silný sprievodný program - rozšírte svoju odbornosť! 
Na tematicky zameraných fórach a prvotriednych konferenciách s našimi mediálnymi partnermi nahliadnete 
do budúcnosti elektronického priemyslu. Navštívte konferenciu electronica Automotive Conference alebo 
Electronica Embedded Platforms alebo Wireless Congress 2022: Systems & Applications.

Aktuálny program prednášok a zoznam vystavovateľov nájdete na www.electronica.de

Otváracia doba veľtrhu a ceny vstupeniek:
Utorok až štvrtok: 09:00 - 18:00, piatok 09:00 - 17:00. 

Cena jednodňovej online zvýhodnenej vstupenky 30,- EUR, 
dvojdňový 51, - EUR, permanentka 69, - EUR. 

 
Veríme, že sa rozhodnete k návšteve tohto veľtrhu, 

s priateľským pozdravom

Ing. Jaroslav Vondruška, 
zástupca Messe München pre ČR a SR 

vondruska@expocs.cz
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Veľtržná poradenská a reklamná kancelária, 
oficiálne zastúpenie veľtržnej spoločnosti 
Messe München GmbH pre 
Českú a Slovenskú republiku

STRUČNÝ PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH SEKTOROV VEĽTRHU.
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