Pozvánka pre vystavovateľov
Medzinárodný veľtrh mobility IAA
Výstavisko Mníchov, 7. - 12. septembra 2021

Vážení obchodní priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať k aktívnej účasti na medzinárodnom odbornom
veľtrhu IAA Mobility. Veľtrh IAA sa svojou 120-ročnou tradíciou organizuje
nemecký Zväz automobilového priemyslu VDA. Veľtrh sa transformuje z
tradičného automobilového veľtrhu na prednú svetovú platformu pre mobilitu.
Hoci nás globálne šírenie koronavírusu v dnešnej dobe drží v napätí, pracujeme
intenzívne na príprave nového ročníka veľtrhu.
Nová koncepcia veľtrhu IAA mobility sa skladá z troch hlavných častí: z veľtrhu
na výstavisku, z prezentácií v centre mesta na tzv. Open Space a z tzv. Blue Lane,
7 km dlouhé prezentační trati, ktorá priláka hostí z celého sveta. V tomto rámci sú
všetci - od automobilových spoločností a ich dodávateľov po poskytovateľa
moderné mobility, technologické podniky, nováčikov a mnoho ďalších - pozývaní k
aktívnej účasti na formovaní mobility zajtrajška.
Nové mesto, nový koncept, nové nápady. Veľtrh IAA Mobility bude prezentovať
mobilitu v celej jej rozmanitosti, od automobilov po kola. Dôraz je kladený na
mobilitu s fascinujúcimi inováciami a technológiami a celý reťazec mobility,
inteligentné dopravné riešenia a vizionárske spôsoby myslenia. Stručne
povedané: všetko, čo utvára mobilitu zajtrajška a robí ju hmatateľnou. V nových
formátoch. V novom koncepte.
Staňte sa vystavovateľmi na tomto perspektívnom veľtrhu. Veľtrh sa bude
prvýkrát konať na supermodernom výstavisku v Mníchove v dňoch 7. - 12.
septembra 2021.
Buďte pri tom a rezervujte si svoj stánok do 10. decembra 2020.

Cenové podmienky a formy účasti:
A / Účasť s expozíciou na výstavisku (určené pre oslovenie B2B návštevníkov)
Prenájom výstavnej plochy v pavilóne: od EUR 250,-/m² podľa typu plochy
Prenájom vonkajšie výstavnej plochy na výstavisku: EUR 98,-/m²
B / Účasť na plochách v centre mesta (určené pre oslovenie B2C návštevníkov)
Prenájom vonkajšie výstavnej plochy: EUR 150,-/m²
Zoznámte sa s jednotlivými formátmi veľtrhu bližšie.

Vyžiadajte si bližšie informácie k veľtrhu

Obráťte sa na nás, spočítame Vám celkové náklady na účasť vr. realizácie
expozície.
Na Váš záujem sa teší
Ing. Jaroslav Vondruška
oficiálny zástupca usporiadateľa veľtrhu pre ČR a SR
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