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Veletržní poradenská a reklamní
kancelář, oficiální zastoupení
veletržní společnosti
Messe München a GHM
pro ČR a SR.

POZVÁNKA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Vážení obchodní přátelé,
Brno, únor 2019
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě největšího evropského veletrhu v oboru

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 návštěvu:
• Veletrh FARBE je nejvýznamnější evropský odborný veletrh ve vašem oboru, který prezentuje
celou šíři nabídky barev, dekorací, nátěrů, omítek a prostorového designu.
Letošního veletrhu se účastní téměř 400 vystavovatelů z 24 zemí na výstavní ploše 40 000 m2.
Očekává se návštěva více než 50 000 odborníků z celé Evropy.
• Veletrhu FARBE se účastní všichni významní evropští producenti. Pořádání veletrhu v tříletém cyklu
zajišťuje silný inovační potenciál a je pro návštěvníky velmi atraktivní.
• 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.
• Veletrh nabízí bezplatné prohlídky s průvodcem, praktické ukázky v živých dílnách kde jednotlivé
odborné spolky představí zručnost a rozmanitost své práce
• Hlavními tématy veletrhu jsou: digitalizace, zelená mobilita, fasády a omítky budoucnosti

Oborové zaměření veletrhu:
Minerální nátěry a emulzní nátěry
Olejové laky a fermeže, matné fermeže
Laky a fermeže, venkovní i vnitřní
Emailové barvy
Barvy, tmely a aditiva pro autolakýrníky
Oprava zdí a betonu
Tepelně izolační materiály
Spárovací hmoty

Stropní a podlahové krytiny a systémy
Systémy pro kazetovou pokládku
Dlažba a obklady, ochrana památníků
Osvětlení, ventilace, stavební technologie
Ekologický stavební materiál
Tapety, krytiny stěn, látky a dekorace
Adhesiva, pomocné materiály
Vybavení a doplňky pro nástřik barev

Nářadí, stroje, přístroje
Lešení, žebříky
Vybavení a dopňky pro ochranu
živ. prostředí a pracoviště
Ochrana při práci
Dekorace, sítotisk, písmomalířství
Informační technologie

Využĳte naše služby:
Zajišťujeme jednotlivcům a skupinám ubytování
Otevírací doba veletrhu: Pondělí – Pátek: 9.00 - 18.00 hodin | Sobota: 9.00 – 16.00 hodin

Věříme, že se rozhodnete k návštěvě tohoto zajímavého veletrhu.
S přátelským pozdravem

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

CENY VSTUPENEK
A NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

➔➔➔

POPTÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz

FARBE, AUSBAU & FASSADE

CENY VSTUPENEK
1-denní vstupenka za 15 EUR (cena u pokladny na místě: 23 EUR)
2-denní vstupenka za 23 EUR (cena u pokladny na místě: 35 EUR)
Permanentka za 39 EUR (cena u pokladny na místě: 49 EUR)
Zlevněná skupinová (od 10 osob) za 12 EUR (na místě 18 EUR)
Vstupenky lze objednávat a hradit online pouze na www.faf-messe.de/tickets. Vstupenky se zde platí bezpečně
platební kartou, po úhradě je obdržíte e-mailem v PDF k vytištění. Vstupenky platí na jekýkoliv den veletrhu.

ORGANIZOVANÁ CESTA NA VELETRH
Skupinám nad 15 osob zorganizujeme individuální návštěvu veletrhu dle vašich požadavků. Zajistíme dopravu i ubytování.
Kontaktujte: konecna@expocs.cz, tel.: 545 176 160

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 15 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ
Termín ubytování od

do

Počet nocí

Typ a počet pokojů:
Poloha ubytovacího zařízení:

centrum města

širší centrum

okolí města

Typ ubytovacího zařízení:

penzion

hotel střední kategorie

hotel vyšší kategorie

V případě nejasností Vaše požadavky upřesněte telefonicky anebo mailem: 545 176 160, konecna expocs.cz.
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

Firma:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSČ:

Město:

Pevná linka:

IČO:

DIČ:

Mobil:

E-mail:

Fax:

www:

Navštivte www.expocs.cz poptávat ubytování zde můžete online.

