
Pozvánka pro vystavovatele 

Světový odborný veletrh technologií, strojů a materiálů

pro pekaře a cukráře

Mnichov - výstaviště: 22. - 26. 10. 2023

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vás pozvat k aktivní účasti na jedinečném světovém odborném

veletrhu pro pekaře a cukráře IBA 2023 v Mnichově.

Konečně se mezinárodní pekařský a cukrářský průmysl znovu setká ve svém

obvyklém termínu v Mnichově! Připravte se na magické okamžiky a živá setkání

práve na veletrhu iba! Nechte své podnikání prosperovat a oslovte své potenciální

zákazníky doslova z celého světa! 

Statistika posledního ročníku veletrhu:

1 373 vystavovatelů z 50 zemí

Veletrh obsadil celkem 12 hal s výstavní plochou 120 000 m2

navštívilo jej 77 000 návštěvníků ze 173 zemí

Oborové zaměření veletrhu dle hal

Cenové podmínky účasti:

Pronájem čisté výstavní plochy: EUR 239/m² 

Pronájem rohové výstavní plochy: EUR 272/m² 

Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy: EUR 287/m²

Pronájem ze čtyř stran otevřené výstavní plochy: EUR 300/m²

Povinný zápis do oficiálního katalogu a všech online medií: 745,- EUR

AUMA poplatek + odpady: 13,10 EUR/m2

Online nezávazná přihláška

Všem, kteří zvažují svoji účast, doporučuji se do 30. 10. 2022 nezávazně

přihlásit. Poté obdržíte nabídku na umístění, ke které se budete moci vyjádřit.

Pokud nabídku písemně odmítnete, stornujete tím svoji účast bez

stornopoplatků. Pokud nabídku na umístění potvrdíte, stanete se smluvním

partnerem vel. správy GHM. Fakturace za plochu proběhne až v dubnu 2023.

Oborové zaměření veletrhu

Výrobní technologie

a příslušenství pro celý pekařský a

cukrářský průmysl

Suroviny a přísady

Zmrazené výrobky

Občerstvení, prodej mimo domov

Balící technologie a logistika

Snack / Food service

Vybavení a zařízení prodejen

Čištění a hygiena

Energetické, ventilační a

klimatizační technologie

Laboratorní a měřicí přístroje

Informační technologie

Digitalizace výroby

 

Věříme, že Vás naše pozvání na tento veletrh zaujme a zvážíte možnost účasti.

Pokud Vám můžeme zkalkulovat celkové náklady na účast, obraťte se na nás.

S přátelskými pozdravy

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

Příkop 4, 604 45 Brno

Tel.: 545176158 / mobil: 602 711 012

vondruska@expocs.cz 
https://www.expocs.cz/

Pokud si nepřejet být informováni o tomto veletrhu, ODHLASTE SE prosím

https://www.iba.de/en/
https://www.iba.de/files/iba/Downloads/Plaene/2023/en/IBA2023_Gelaendeplan_EN.pdf
https://www.iba.de/en/aussteller/application/order-application-documents?type=atom
https://www.iba.de/en/aussteller/range-of-products/
https://www.expocs.cz/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*

