46. mezinárodní
odborný veletrh
šperků, hodinek
a životního stylu
VTE
NAVŠTI
NÁS!

22. - 25.
ÚNORA
2019

výstaviště mnichov
www.inhorgenta.com

Navštivte výkladní skříň Vašeho oboru v Evropě!
Veletrhu se účastní přes 1 000 vystavovatelů na výstavní ploše 65 000 m2. Očekává se návštěva
přes 30 000 obchodníků z celého světa. Přihlášeno je více než 200 nových vystavovatelů, mezi nimi
renomované evropské značky.

Oborové uspořádání veletrhu:
Hala A1: Time Pieces
Uvidíte širokou paletu hodin
a hodinek od tradiční manufakturní výroby přes umělecká díla
až po smart watches. Přihlášeny
jsou například značky Casio,
Citizen, Epson, Alpina, Junghans,
Junkers, Garmin, Victorinox,
Zeppelin, JVD.
Hala A2: Technology & Bijoux
Prezentace výrobců bižuterie
s nejnovějšími kolekcemi a polodrahokamy, k vidění bude široká
nabídka nářadí a strojů, balicích
materiálů a kartonáží, software
pro hodináře a šperkaře, zabezpečovací techniky a trezorů,

mikroskopů a příslušenství pro
tvorbu hodin, prezentační techniky a vitrín pro prodejní místa.

a perel jako i pokladů moří
v mnoha barevných a tvarových
variantách.

Hala B1: Fine Jewellery
Nejmodernější kolekce drobných
šperků ze zlata, platiny, polodrahokamů a diamantů. Navštivte
LIVE Jewellerry - show s inspirujícími zážitky.

Hala C2: Současný design
& Vision
Fascinující svět nejnovějších
designérských trendů šperků,
pravých kamenů, stříbrných
šperků a unikátů.

Hala B2: Elegance & Lifestyle
Přehlídka klasických šperků jako
jsou řetězy, prsteny, náušnice,
náramky, brože a další.

Navšivte odborná fóra:
DIGITAL FORUM
FUTURE LAB
GEMSTONE forum
PEARLS
DIAMONDS

Hala C1: Carat
Uvidíte všechny oslnivé aspekty
drahých kamenů, diamantů

Otevírací doba veletrhu: pátek až neděle 9 - 18 h, pondělí 9 - 17 h

Návštěvnický servis:
sponzorovaná organizovaná návštěva
a individuální ubytování na zadní straně anebo:
info@expocs.cz I www.expocs.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu, s přátelským pozdravem
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Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

Objednávku vstupenek, ubytování a zájezdu naleznete na zadní straně.
Veletržní poradenská a reklamní kancelář, oficiální zastoupení veletržní společnosti Messe München GmbH pro Českou a Slovenskou republiku
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno I Tel.: 545 176 158-60, Fax: 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz

INFORMACE K CENÁM VSTUPEnek
Zvýhodněné ceny vstupenek platné do 21. 1. 2019
Jednodenní – objednávky do 21. 1. 2019 za 16 EUR
Dvoudenní – objednávky do 21. 1. 2019 za 21 EUR

Zvýhodněné ceny vstupenek platné po 21. 1. 2019
Jednodenní – od 21. 1. za 25 EUR (na místě za 43 EUR)
Dvoudenní – od 19. 1. za 32 EUR (na místě za 48 EUR)
Veletrh je povinně registrovaný. Registrovat se můžete pouze na stránkách www.inhorgenta.com (platba tady je možná pouze kartou).
Po registraci návštěvníci obdrží e-mailem online vstupenku v PDF formátu, která již platí pro přímý vstup na veletrh.
Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu, ke vstupence obdržíte u vchodu na výstaviště tištěný katalog vystavovatelů zdarma.

sponzorovaná návštěva veletrhu INHORGENTA
1. den 22.02. 03.00 hod. odjezd z Brna z ulice Nádražní naproti hotelu Grand. 05.30 hod. odjezd z Prahy od stanice
metra Zličín, stanice zájezdových autobusů č.8. Předpokládaný příjezd na výstaviště v dopoledních hodinách.
Po prohlídce veletrhu přesun do hotelu mimo Mnichov, zde potom volný program, či společná večeře.
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2. den 23.02. Po hotelové snídani odjezd na výstaviště a celodenní prohlídka veletrhu, či individuální návštěva centra města (dle volby).
Odjezd do Česka v cca 16.00 hod. Předpokládaný návrat do Prahy kolem 22.00 hod, do Brna cca v 00.30 hod.

cena návštěvy 2 900 Kč obsahuje:

doplňkové služby

2x jednodenní vstupenku, dopravu kvalitním autobusem,
1x nocleh v hotelu mimo Mnichov, 1x snídaně, cestovní
pojištění, doprovod. Objednávky zasílejte do 03. 02. 2019
Návštěva se uskuteční při min. počtu 30 osob!

		

Objednávám nocleh v jednolůžkovém
pokoji - příplatek 600,- Kč

z Brna

Objednávám večeři (pečené koleno
anebo ryba, příloha, pivo) v ceně 560,- Kč

z Prahy

poptávka INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ
Termín ubytování od 				

zvolte prosím místo odjezdu

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 20 let zkušeností a tisíce spokojených zákazníků.

do 				

Počet nocí

Typ a počet pokojů:
Poloha ubytovacího zařízení:
Typ ubytovacího zařízení:

centrum města
penzion/gasthaus

širší centrum+okraj
hotel střední kategorie

V případě nejasností Vaše požadavky upřesněte telefonicky anebo mailem: 545 176 160, info@expocs.cz.
Poptat ubytování můžete online na www.expocs.cz
vyplňte prosím požadované údaje účastníka dvoudenní cesty na veletrh

Firma:						

Kontaktní osoba:

Ulice:						

PSČ:		

Město:

Pevná linka:					

IČO:			

DIČ:

Mobil:						

E-mail:

Fax:						

www:

Účastník cesty:					

Poptávat ubytování můžete online na www.expocs.cz

okraj+vesnice v okolí
hotel vyšší kategorie

