Pozvánka pro vystavovatele s nančním
příspěvkem až 90 000,-Kč
Světový veletrh pro nakládání s vodou, odpadními vodami, odpady,
zpracování surovin a údržbu komunikací
Mnichov-výstaviště: 30.května - 3. června 2022

Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si Vaši společnost pozvat k aktivní účasti na veletrhu IFAT 2022 v
Mnichově. Pokud se nezávazné zaregistrujete do 30.4., budete v první vlně
rozmísťování expozic a tím zvyšujete šanci na umístění dle vašich požadavků.
Vaši účast poté můžete závazně potvrdit až do 30.10.2021, kdy je termín pro
odsouhlasení výstavní plochy nabídnuté veletržní správou.
Využijte nančního příspěvku až do výše 90 000,-Kč, který poskytuje
agentura CzechTrade v rámci programu NOVUMM KET.
Přihlášky do programu a bližší informace Vám sdělí: Eva Novotná,
eva.novotna@czechtrade.cz, Tel.: 224 907 512

Nezávazně se přihlaste do 30.4.2021
Veletrh IFAT je největším veletrhem na světě ve svém oboru. Posledního ročníku
se zúčastnilo 3 305 vystavovatelů z 58 zemí na výstavní ploše 260 000 m2 včetně
40 vystavovatelů z ČR a navštívilo jej 142 500 návštěvníků ze 150 zemí.
Zaměření veletrhu: Dobývání vody, zpracování odpadních vod / Rozvod vody a kanalizace
/ Stroje a zařízení ve vodním hospodářství / Zpracování odpadů, recyklace / Generování
energie ze sekundárních surovin a odpadových materiálů / Úklid, údržba a zimní silniční
služby / Čištění od spalin, extrakce vzduchu, znečištěné ovzduší / Analýza a laboratorní
techniky pro vodu a recyklaci / Výstavba studní a protipovodňová ochrana aj.

Cenové podmínky účasti
Pronájem řadové výstavní plochy: EUR 189,-/m² (min.plocha 16m²)
Pronájem rohové výstavní plochy: EUR 199,-/m²
Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy: EUR 206,-/m²
Pronájem ze čtyř stran otevřené výstavní plochy: EUR 212,-/m²
Pronájem venkovní výstavní plochy. od EUR 99,-/m²
Zápis do katalogu a online médií: EUR 295,Odpady a AUMA poplatek: 5,10 EUR/m2
Jednorázová přihlašovací poplatek: EUR 300,Nejčastější dotazy vystavovatelů: FAQ . Upravili jsme stornopodmínky ve Váš prospěch.

Chci nezávazně zkalkulovat náklady na účast
Na Váš zájem se těší
Ing. Jaroslav Vondruška
o ciální zástupce Messe München pro ČR
EXPO-Consult+Service, spol.s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno,
tel.: 545 176 158 mobil: 602 711 012
https://www.expocs.cz

