Pozvánka pro vystavovatele
Mezinárodní veletrh mobility IAA
Výstaviště Mnichov, 7. - 12. září 2021

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat k aktivní účasti na mezinárodním odborném veletrhu IAA
Mobility. Veletrh IAA se svojí 120-letou tradicí pořádá německý Svaz
automobilového průmyslu VDA. Veletrh se transformuje z tradičního
automobilového veletrhu na přední světovou platformu pro mobilitu.
Ačkoli nás globální šíření koronaviru v dnešní době drží v napětí, pracujeme
intenzívně na přípravě nového ročníku veletrhu.
Nová koncepce IAA mobility se skládá ze tří hlavních částí: z veletrhu na
výstavišti, z prezentací centru města na tzv. Open Space a z tzv. Blue Lane, 7
km dlouhého jízdního pruhu, který přiláká hosty z celého světa. V tomto rámci
jsou všichni- od automobilových společností a jejich dodavatelů po poskytovatele
moderní mobility, technologické podniky, startupy a mnoho dalších - zváni k
aktivní účasti na formování mobility zítřka.
Nové město, nový koncept, nové nápady. Veletrh IAA Mobility bude
prezentovat mobilitu v celé její rozmanitosti, od automobilů po kola. Důraz je
kladen na mobilitu s fascinujícími inovacemi a technologiemi a celý řetězec
mobility, inteligentní dopravní řešení a vizionářské způsoby myšlení. Stručně
řečeno: vše, co utváří mobilitu zítřka a dělá ji hmatatelnou. V nových formátech.
V novém konceptu.
Staňte se vystavovateli na tomto perspektivním veletrhu. Veletrh se bude
poprvé konat na moderním výstavišti v Mnichově ve dnech 7. - 12. září 2021.
Buďte u toho a zarezervujte si svoji účast do 10. prosince 2020.

Cenové podmínky a formy účasti:
A/ Účast s expozicí na výstavišti (určeno pro oslovení B2B návštěvníků)
Pronájem výstavní plochy v pavilonu: od EUR 250,-/m² dle typu plochy
Pronájem venkovní výstavní plochy na výstavišti: EUR 98,-/m²
B/ Účast na plochách v centru města (určeno pro oslovení B2C návštěvníků)
Pronájem venkovní výstavní plochy: EUR 150,-/m²
Seznamte se s jednotlivými formáty veletrhu blíže.

Vyžádejte si bližší informace k veletrhu

Obraťte se na nás, spočítáme Vám celkové náklady na účast vč. realizace
expozice.
Na Váš zájem se těší
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiální zástupce pořadatele veletrhu pro ČR a SR
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