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Veletržní poradenská a reklamní
kancelář, oficiální zastoupení veletržní
společnosti Messe München GmbH
pro Českou a Slovenskou republiku

POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
Vážení obchodní přátelé,
		
Brno, květen 2018
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na nejvýznamnějším obchodním evropském veletrhu

46. mezinárodní odborný veletrh šperků,
hodinek a životního stylu
Výstaviště Mnichov, 22. - 28. 02. 2019
www.inhorgenta.com

Důvody pro Vaši účast:
• INHORGENTA je nejvýznamnější a největší obchodní veletrh v rámci Evropské unie.
• Veletrhu INHORGENTA se letos zúčastnilo 1 026 vystavovatelů ze 42 zemí na výstavní ploše
65 000 m2, z toho téměř polovina ze zahraničí.
• Letošní ročník veletrhu navštívilo 27 500 návštěvníků ze 70 zemí světa, z toho přes 450
odborných návštěvníků z ČR a SR.
• Kromě německého trhu mají čeští výrobci ideální možnost oslovit i zahraniční návštěvníky přijíždějící
nejčastěji z Rakouska, Švýcarska, Holandska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Česka, Maďarska,
Polska a Belgie.
• Vaší účastí na veletrhu INHORGENTA zvolíte ideální termín a místo pro prezentaci novinek
a trendů na začátku nové obchodní a prodejní sezóny.

Oficiální cenové podmínky účasti:
Cena za pronájem řadové výstavní plochy EUR 215,-/m2 + 3,10 EUR/m2 Auma poplatek a odpady
Cena za pronájem rohové výstavní plochy EUR 232,-/m2 + 3,10 EUR/m2 Auma poplatek a odpady
Registrační poplatek vystavovatele a zápis do katalogu: EUR 450,-

Cenová nabídka účasti:
Nejmenší možnou expozici 9 m2 (3x3m) Vám postavíme v ceně 29 900 Kč (+ 21% DPH).
Tato cena zahrnuje: expozici na klíč, koberec, obvodové stěny, stropní rastr s osvětlením,
nábytek, vitrina, uzamykatelná kuchyňka, firemní nápis na límci expozice a přívod elektřiny.
Vyřídíme za Vás přihlášku a veškerou korespondenci s veletržní správou.
K ceně je nutné připočítat: Nájemné výstavní plochy a registrační poplatek.

DOPORUČENÁ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 06. 2018
Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto prestižním světovém veletrhu
S přátelským pozdravem
								
Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupce Messe München pro ČR a SR
vondruska@expocs.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK,
OBOROVÉ ČLENĚNÍ
na zadní straně

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
Váš zájem nám prosím sdělte nejpozději do 30. 06. 2018 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: 545 176 158

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU INHORGENTA
Šperky

Hodiny

Antický šperk
Designový šperk
Šperky z drahých kamenů
Zlaté šperky
Módní a drahé šperky
Piercing
Platinové šperky
Stříbrné šperky
Snubní a zásnubní
prsteny
Bižuterie a jiné
Zboží ze stříbra

Technická nabídka,
kartonáže

Hodiny
Hodinky
Řemínky a náramky
k hodinkám

Výpočetní technika
Pouzdra, obaly
Vybavení obchodů,
skladů zboží pro výlohy
Stroje a zařízení, nástroje
Trezory, zabezpečovací
technika

Drahé kameny
Jantar
Diamant
Opál
Jiné

Svazy
Odborná nakladatelství

Syntetické drahé kameny
Perly

Časopisy
Literatura

Máme zájem zúčastnit se veletrhu INHORGENTA 2019 jako vystavovatel,
zašlete nám prosím instrukce pro nezávazné online přihlášení
Máme zájem o Vaši cenovou nabídku expozice 9m2,
pošlete nám prosím další informace a celkovou kalkulaci nákladů
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