Pozvánka pre vystavovateľov na veľtrh
Európsky odborný veľtrh farieb, povrchových úprav a fasády
FARBE - AUSBAU - FASSADE
Výstavisko Mníchov: 9. - 12. 3. 2022

Vážení obchodní priatelia,
ako profesionál v odbore farieb, povrchových úprav a fasád by ste si rozhodne
nemali nechať ujsť tento európsky špecializovaný veľtrh fasád a interiérov a
príležitosť prezentovať svoje výrobky a inovácie.
Na veľtrhu, ktorý sa bude konať v Mníchove od 9. do 12. marca 2022, môžete
očakávať stretnutie s širokou škálou návštevníkov z radov remeselníkov,
špecializovaných obchodníkov, architektov, návrhárov interiérov a developerov.
Prezentujte svoju spoločnosť v tomto dynamickom prostredí - naživo a na
mieste.
Staňte sa vystavovateľmi na veľtrhu FARBE, kde si môžete byť istí, že nájdete
ideálne prostredie pre vašu prezentáciu.
Veľmi sa na Vás tešíme a pracujeme s veľkým nasadením, aby sme zorganizovali
vrcholné stretnutie z Vášho odboru.
Štatistika posledného ročníka:
402 vystavovateľov z 26 krajín
Obsadená výstavná plocha: 40 000 m2
45 861 návštevníkov zo 108 krajín

Veľtrh bude prehľadne štruktúrovaný podľa týchto segmentov:
Farby a laky
Zariadenia a systémy pre striekanie
farieb
Stropy, obklady stien a podláh
Priemyselné podlahy, parkety, laminát
Omietka a sadrové systémy
Štuka, akustické obklady
Sadrokartónové systémy
Tepelnoizolačné kompozitné systémy

Náterové materiály
Nástroje, zariadenia, stroje
Požiarna ochrana, pracovné odevy
Tapety, strečové látky, dekorácie
Rebríky, lešenia, bezpečnosť práce
Sadrové a vápenné stavebné materiály
Lepidlá a pomocné látky
Renovácia a opravy / ochrana pamiatok
Nápisy, softvér, médiá, zlatenie

.

Cenové podmienky účasti:
Nájomné výstavnej plochy: od 159,- EUR/m2
AUMA + odpady: 8,10 EUR/m2
Jednorázový zápis do katalógu a online médií: 425,- EUR
Odporúčaná uzávierka prihlášok: 30.6.2021

Nezáväzné vyžiadanie prihlášky
Stornopodmienky veľtrhu:
Vaša online prihlásenie je nezáväzné, Vašu prihlášku môžete bezplatne stornovať do
31.8.2021. Potom sa už platí 100% stornopoplatok. V prípade, že veľtrh zruší samotná
veletržná správa, vracia sa 100% uhradených poplatkov.

Chcem nezáväzne zkalkulovat náklady na účasť
Na Váš záujem sa teší
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiálny zástupca usporiadateľa veľtrhu
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel.: 00420 545 176 158
mobil: 00420 602 711 012
vondruska@expocs.cz

Odhlásenie: Tento email bol zaslaný na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu predchádzajúceho kontaktu s
vami. Ak si neželáte byť informovaní o tomto veľtrhu, odhláste sa.

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

