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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
Vážení obchodní přátelé,
		
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na největším evropském veletrhu

Brno, červen 2018

FARBE, AUSBAU & FASSADE

Evropský odborný veletrh barev, fasád a interiérů
Výstaviště Kolín nad Rýnem, 20.-23. března 2019
www.faf-messe.com

Důvody pro Vaši účast:
• Veletrh FARBE je nejvýznamnější evropský odborný veletrh ve vašem oboru, který představuje
celou šíři nabídky odvětví pro barvy, dekoraci, nátěry, omítky, ochranné nátěry, suchou výstavbu.
Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo 500 vystavovatelů na ploše 27 000 m2 a navštívilo jej
téměř 50 000 návštěvníků především z těchto zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, země
Beneluxu, Česko, Polsko a Francie.
• Veletrhu FARBE se účastní všichni významní evropští producenti. Tříletý cyklus pořádání veletrhu
zajišťuje silný inovační potenciál a je pro návštěvníky velmi atraktivní.
• Termín konání veletrhu FARBE je ideálně stanoven na začátek stavební sezóny a je vhodný pro
prezentaci novinek, trendů a nových produktů. Veletrh je určen pro malíře, natěrače, štukatéry,
omítkáře, podlaháře, obkladače, bytové návrháře, interiérové specialisty, autolakýrníky, karosáře,
architekty, projektanty, bytová družstva, správy domů, odborný velkoobchod, památkářské úřady.

Oficiální cenové podmínky účasti:
Nájemné řadové výstavní plochy: 156 EUR/m2
Povinný zápis do katalogu a elektronických médií: 285 EUR
AUMA a odpady: 8,10 EUR/m2
MY BUSINESS PREMIUM PACKAGE
(neomezený počet hostitelských vstupenek pro Vaše obchodní partnery): 10,50 EUR/m2

Další naše služby:
Vystavovatelům zajistíme cenově výhodné ubytování od 90 EUR/dvoulůžkový pokoj.
Realizace výstavních stánků na klíč od 2 500,- Kč/m2

DOPORUČENÁ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 07. 2018
Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto atraktivním veletrhu.
S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupce společnosti GHM ČR a SR
vondruska@expocs.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK,
OBOROVÉ ČLENĚNÍ



ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Váš zájem nám prosím sdělte nejpozději do 30. 07. 2018 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: 545 176 158

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU FAF 2019
Minerální nátěry

Ekologický stavební materiál

Emulzní nátěry

Tapety, krytiny stěn, látky a dekorace

Olejové laky a fermeže, matné fermeže

Adhesiva

Laky a fermeže, venkovní i vnitřní

Pomocné materiály

Emailové barvy

Vybavení a doplňky pro nástřik barev

Barvy, tmely a aditiva pro autolakýrníky

Nářadí, stroje, přístroje

Oprava zdí a betonu

Lešení, žebříky

Tepelně izolační materiály

Vybavení a dopňky pro ochranu

Spárovací hmoty

živ. prostředí a pracoviště

Stropní a podlahové krytiny a systémy

Ochrana při práci

Systémy pro kazetovou pokládku

Dekorace, sítotisk, písmomalířství

Dlažba a obklady

Nově: Koberce, podlahové krytiny, tapety

Ochrana památníků

Různé

Osvětlení, ventilace, stavební technologie

Podrobné oborové členění Vám zašleme spolu s přihláškou

Máme zájem zúčastnit se veletrhu FAF jako vystavovatel,
zašlete nám prosím oficiální přihlášku k účasti
Název firmy:.............................................................................................................................................
Kontaktní osoba:......................................................................................................................................
Ulice:....................................................................................................................................................
PSČ:...........................................................Město:.......................................................................................
Tel.:............................................Fax:..............................................E-mail:.............................................................
www..........................................................................................................................................................
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