Pozvánka pro vystavovatele na veletrh
Evropský odborný veletrh barev, povrchových úprav a fasády
FARBE - AUSBAU - FASSADE
Výstaviště Mnichov: 9. - 12. 3. 2022

Vážení obchodní přátelé,
jako profesionál v oboru barev, povrchových úprav a fasád byste si rozhodně
neměli nechat ujít tento evropský specializovaný veletrh fasád a interiérů a
příležitost prezentovat své výrobky a inovace.
Na veletrhu, který se bude konat v Mnichově od 9. do 12. března 2022, můžete
očekávat setkání s širokou škálou návštěvníků z řad řemeslníků, specializovaných
obchodníků, architektů, návrhářů interiérů a developerů.
Prezentujte svou společnost v tomto dynamickém prostředí - živě a na místě.
Staňte se vystavovateli na veletrhu FARBE, kde si můžete být jisti, že najdete
ideální prostředí pro vaši prezentaci.
Velmi se na Vás těšíme a pracujeme s velkým nasazením, abychom zorganizovali
vrcholné setkání z Vašeho oboru.
Statistika posledního ročníku:
402 vystavovatelů z 26 zemí
Obsazená výstavní plocha: 40 000 m2
45 861 návštěvníků ze 108 zemí

Veletrh bude přehledně strukturovaný dle těchto segmentů:
Barvy a laky
Zařízení a systémy pro stříkání barev
Stropy, obklady stěn a podlah
Průmyslové podlahy, parkety, laminát
Omítka a sádrové systémy
Štuka, akustické obklady
Sádrokartonové systémy
Tepelně izolační kompozitní systémy
Renovace a opravy / ochrana památek

Nátěrové materiály
Nástroje, zařízení, stroje
Požární ochrana, pracovní oděvy
Tapety, strečové látky, dekorace
Žebříky, lešení, bezpečnost práce
Sádrové a vápenné stavební materiály
Lepidla a pomocné látky
Nápisy, software, média, zlacení

.

Cenové podmínky účasti:
Nájemné výstavní plochy: od 159,- EUR/m2
AUMA + odpady: 8,10 EUR/m2
Jednorázový zápis do katalogu a online médií: 425,-EUR
Doporučená uzávěrka přihlášek: 30.6.2021

Nezávazné vyžádání přihlášky
Stornopodmínky veletrhu:
Vaše online přihlášení je nezávazné, Vaši přihlášku můžete bezplatně stornovat
do 31.8.2021. Poté se již platí 100% stornopoplatek. V případě, že veletrh zruší
samotná veeletržní správa, vrací se 100% uhrazených poplatků.

Chci nezávazně zkalkulovat náklady na účast
Na Váš zájem se těší
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiální zástupce pořadatele veletrhu
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel.: 545 176 158 / mobil: 602 711 012
vondruska@expocs.cz

Odhlášení: Tento email byl zaslán na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu předchozího kontaktu s vámi.
Pokud si nepřejete být informováni o tomto veletrhu, odhlaste se..

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

