Pozvánka pre vystavovateľov
Svetový veľtrh pre nakladanie s vodou, odpadovými vodami, odpady,
spracovanie surovín a údržbu komunikácií
Mníchov-výstavisko: 30.5. - 3.6. 2022

Vážení obchodní priatelia,
dovoľujem si Vašu spoločnosť pozvať k aktívnej účasti na veľtrhu IFAT 2022 v
Mníchove. Ak sa nezáväzné zaregistrujete do 30.4., Budete v prvej vlne
rozmiestňovania expozícií a tým zvyšujete šancu na umiestnenie podľa vašich
požiadaviek. Vašu účasť potom môžete záväzne potvrdiť až do 30.10.2021, kedy
je termín pre odsúhlasenie výstavnej plochy ponúknutej veľtržné správou.

Nezáväzne sa prihláste do 30.4.2021
Veľtrh IFAT je najväčším veľtrhom na svete vo svojom odbore. Posledného ročníka
sa zúčastnilo 3 305 vystavovateľov z 58 krajín na výstavnej ploche 260 000 m2
vrátane 45 vystavovateľov z ČR a SR a navštívilo ho 142 500 návštevníkov zo 150
krajín.
Zameranie veľtrhu: Dobývanie vody, spracovanie odpadových vôd / Rozvod vody a
kanalizácie / Stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve / Spracovanie odpadu, recyklácia /
Generovanie energie zo sekundárnych surovín a odpadových materiálov / Upratovanie,
údržba a zimnej cestnej služby / Čistenie od spalín, extrakcie vzduchu , znečistené ovzdušie /
Analýza a laboratórne techniky pre vodu a recykláciu / Výstavba studní a protipovodňová
ochrana aj.

Cenové podmienky účasti
Prenájom radové výstavnej plochy: EUR 189,-/m² (min.plocha 16m²)
Prenájom rohové výstavnej plochy: EUR 199,-/m²
Prenájom z troch strán otvorené výstavnej plochy: EUR 206,-/m²
Prenájem zo štyroch strán otvorené výstavnej plochy: EUR 212,-/m²
Prenájom vonkajšie výstavnej plochy: od EUR 99,-/m²
Zápis do katalógu a online médií: EUR 295,Odpady a AUMA poplatok: 5,10 EUR/m2
Jednorazová prihlasovací poplatok : EUR 300,Najčastejšie otázky vystavovateľov: FAQ . Upravili sme stornopodmienky vo Váš prospech.

Chcem nezáväzne zkalkulovat náklady na účasť
Na Váš záujem sa teší
Ing. Jaroslav Vondruška
o ciálny zástupca Messe München pre SR
EXPO-Consult+Service, spol.s r.o.
Příkop 4, CZ-604 45 Brno,
tel.: 00420 545 176 158
mobil: 00420 602 711 012
https://www.expocs.cz

