
• Veletrh INTERFORST prezentuje impulsy pro přeměnu lesa při změně klimatu 
a zaměřuje se na „Budoucnost lesnictví“ a podporu ochrany lesa pomocí online nástrojů. 
Doprovodný program veletrhu se zaměřuje na klimaticky odolné lesy.

• Mezinárodního veletrhu INTERFORST se účastní přes 500 vystavovatelů ze 30 zemí 
na výstavní ploše 75 000 m2 výstavní plochy.

• Těžištěm výstavního portfolia veletrhu je triáda „Budoucnost lesního hospodářství“, „Konverze 
lesa“ a „Stav lesa“. Toto jsou zásadní okruhy pro návštěvníky veletrhu. Řada vystavovatelů ukáže 
metody a řešení, jak zajistit funkci a služby lesa pro náš ekosystém v budoucnu.

• Základem je široký výběr produktů a konceptů, například pro ochranu rostlin a těžbu dřeva 
šetrnou k půdě. Tato klasická a již široce používaná opatření – jako jsou účinné metody výsadby 
nebo monitoring škůdců – však budou muset být v budoucnu posílena chytrými digitálními 
řešeními. Portfolio veletrhu se věnuje také analýze lokalit, sledování ohrožených populací nebo 
opatření k vytvoření udržitelných smíšených lesů přizpůsobených teplejšímu klimatu. 

• Bohatý odborný doprovodný program veletrhu nabízí také četné impulsy, jak se může lesnictví 
připravit na budoucnost. Na speciální doprovodné výstavě „Forest Conversion“ v pavilonu B6 bude 
představen koncept, který ukazuje, jak musí v příštích několika letech postupovat změna dřevin, 
aby byly pro budoucí generace zajištěny stabilní a klimaticky odolné lesy.   

Veletržní nabídka:  
 
 
 

Důležité informace:
Otevírací doba veletrhu: sobota až středa od 9:00 do 18:00 hodin  
Ceny vstupného online: 29,- EUR jednodenní vstupenka

 
Věříme, že Vás naše pozvánka zaujme a rozhodnete  
se k návštěvě tohoto prestižního veletrhu. 

S přátelským pozdravem 
Ing. J. Vondruška        
zástupce Messe München pro ČR a SR 
E-mail: info@expocs.cz

POZVÁNKA PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU

 OBNOVA A OŠETŘOVÁNÍ LESA
 OCHRANA LESA
 TĚŽBA A ODVOZ DŘEVA
 SKLADOVÁNÍ KULATINY
 BUDOVÁNÍ LESNÍCH CEST A JEJICH ÚDRŽBA
 VOZIDLA PRO TRANSPORT DŘEVA A OFFROADY 
 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA NA PILÁCH

 ZPRACOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ DŘEVA
 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A REKREAČNÍ LES, PÉČE  

O STROMY, PÉČE O KRAJINU A KULTIVACE KRAJINY
 DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ A MANAGEMENT LESA
 BEZPEČNOST PRÁCE, HYGIENA PRÁCE, PRVNÍ POMOC
 LESNÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ,  

INFORMACE A PORADENSTVÍ

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
604 45  Brno

Tel.: 545 176 158
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

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

Vstupenky online
ušetříte až 35 % ceny
www.interforst.com/tickets

INTERFOST 2022 
14. mezinárodní veletrh lesního hospodářství 
a lesní techniky s odbornými přehlídkami a přednáškami
17. - 20. července 2022, Výstaviště Mnichov
www.interforst.de


