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VÝSTAVISKO MNÍCHOV
WWW.INHORGENTA.COM

Navštívte najväčšiu prehliadku Vášho odboru v Európe!
Veľtrhu sa zúčastňuje vyše 1 000 vystavovateľov na výstavnej ploche 65 000 m2. Očakáva sa návšteva
cez 30 000 obchodníkov z celého sveta. Prihlásených je viac ako 200 nových vystavovateľov, medzi
nimi renomované európske značky.

Odborové usporiadanie veľtrhu:
Hala A1: Time Pieces
Uvidíte širokú paletu hodín
a hodiniek od tradičnej manufaktúrnej výroby cez umelecké diela
až po smart watches. Prihlásené
sú napríklad značky Casio,
Citizen, Epson, Alpina,
Junghans,Junkers, Garmin,
Victorinox, Zeppelin, JVD.
Hala A2: Technology & Bijoux
Prezentácia výrobcov bižutérie
s najnovšími kolekciami a polodrahokamy, k videniu bude široká
ponuka náradia a strojov, baliacich
materiálov a kartonáže, softvéru
pre hodinárov a šperkárov, zabezpečovacej techniky a trezorov,

mikroskopov a príslušenstva pre
tvorbu hodín, prezentačnej techniky a vitrín pre predajné miesta.

a perál ako aj pokladov morí
v mnohých farebných a tvarových variantách

Hala B1: Fine Jewellery
Najmodernejšie kolekcie drobných šperkov zo zlata, platiny,
polodrahokamov a diamantov.
Navštívte LIVE Jewellerry - show
s inšpirujúcimi zážitky

Hala C2: Súčasný dizajn
& Vision
Fascinujúci svet najnovších
dizajnérskych trendov šperkov,
pravých kameňov, strieborných
šperkov a unikátov

Hala B2: Elegance & Lifestyle
Prehliadka klasických šperkov
ako sú reťaze, prstene, náušnice,
náramky, brošne a ďalšie.

Navštívte sprievodná fóra:
DIGITAL FORUM
FUTURE LAB
GEMSTONE FORUM
PEARLS
DIAMONDS

Hala C1: Carat
Uvidíte všetky oslnivé aspekty
drahých kameňov, diamantov

Otváracia doba veľtrhu: sobota až pondelok 9 - 18 h, utorok 9 - 17 h

Návštevnícky servis:
SPONZOROVANÁ ORGANIZOVANÁ NÁVŠTEVA
a individuálne ubytovanie na zadnej strane aľebo:
info@expocs.cz I www.expocs.cz

Tešíme sa na Vašu návštevu, s priateľským pozdravom
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Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiálny zástupca usporiadateľa pre ČR a SR

Objednávku vstupenek, ubytování a zájezdu naleznete na zadní straně.
Veľtržná poradenská a reklamná kancelária, oficiálne zastúpenie veľtržnej spoločnosti Messe München GmbH pre Českú a Slovenskú republiku
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno I Tel.: +420 545 176 158-60, Fax: +420 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
www.expocs.cz

INFORMÁCIE K CENÁM ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK
Zvýhodnené ceny vstupeniek platné do 21. 1. 2019
Jednodenná – objednávky do 21. 1. 2019 za 16,- EUR
Dvojdenná – objednávky do 21. 1. 2019 za 21,- EUR

Zvýhodnené ceny vstupeniek platné od 21. 1. 2019
Jednodenná – od 21. 1. za 25,- EUR (na mieste za 43,- EUR)
Dvojdenná – od 21. 1. za 32,- EUR (na mieste za 48,- EUR)
Veľtrh je povinne registrovaný. Registrovať sa môžete na stránkach www.inhorgenta.com (platba tu je možná len kartou).
Po registrácii návštevníci obdržia e-mailom online vstupenku v PDF formáte, ktorá už platí pre priamy vstup na veľtrh.
Vstupenky platia na ktorýkoľvek deň veľtrhu, ku vstupenke dostanete pri vchode na výstavisko tlačený katalóg vystavovateľov zadarmo.
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SPONZOROVANÁ NÁVŠTEVA VEĽTRHU INHORGENTA

1. deň 22.02. 01.00 odchod z Bratislavy, 03.00 hod. odchod z Brna z ulice Nádražní naproti hotela Grand, 05.30 hod.
odchod z Prahy zo stanice metra Zličín, stanica zájazdových autobusov č.8, Predpokladaný príchod na mníchovské výstavisko
v dopoludňajších hodinách. Po prehliadke veľtrhu presun do hotela mimo Mníchov, tu potom voľný program, či spoločná večera.

2. deň 23.02. Po hotelových raňajkách odchod na výstavisko a celodenná prehliadka veľtrhu, či individuálna návšteva centra mesta (dľa
voľby). Odchod do Česka o cca 16.00 hod. Predpokladaný návrat do Prahy okolo 22.00 hod, do Bratislavy o cca 2.00 hod.
CENA NÁVŠTEVY 120 EUR OBSAHUJE:

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

2x jednodňovú vstupenku, dopravu kvalitným autobusom,
1x nocľah v hoteli mimo Mníchov, 1x raňajky, cestovné
poistenie, doprovod. Objednávky zasielajte do 03. 02. 2019
Návšteva sa uskutoční pri min. počtu 30 osôb!

		

Objednávam večeru (pečené koleno,
alebo ryba, príloha, nápoj) v cene 15,- EUR

z Bratislavy

Objednávam nocľah v jednolôžkovej
izbe - príplatok 20,- EUR

z Brna

POŽIADAVKA NA INDIVIDUÁLNE UBYTOVANIE
Termín ubytovania od 				

ZVOĽTE, PROSÍM, MIESTO ODJAZDU
z Prahy

Zaisťujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Máme 20 rokovskúseností a tisícky spokojných zákazníkov.

do 				

Počet nocí

Typ a počet izieb:
Poloha ubytovacieho zariadenia:
Typ ubytovacieho zariadenia:

centrum mesta
penzion/gasthaus

širšie centrum+okraj
stredná kategória hotel

V prípade nejasností Vaše požiadavky upresnite telefonicky alebo mailom: +420 545 176 160, info@expocs.cz.
Objednať ubytovanie môžete online na www.expocs.cz
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA CESTY

Firma:						

Kontaktná osoba:

Ulica:						

PSČ:		

Mesto:

Pevná linka:					

IČO:			

DIČ:

Mobil:						

E-mail:

Fax:						

www:

Účastník zájazdu:					

Objednávať môžete online na www.expocs.cz

okraj+obce v okolí
vyššia kategória

