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Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie
veľtržnej spoločnosti Messe
München GmbH pre Českú
a Slovenskú republiku

Medzinárodný veľtrh športového tovaru,
športovej módy a obuvi
Výstavisko Mníchov, 28. - 30. 11. 2022
www.ispo.com

Be responsible. Be active. Be creative. Navštívte ISPO!
ISPO Mníchov 2022 ponúka nové pohľady na šport. Na výstavnej ploche 100 000 m2 sa bude
prezentovať vyše 1 400 vystavovateľov z 50 krajín so svojimi novinkami na sezónu 2023. Očakáva
sa návšteva 60 000 odborníkov z celého sveta. Stretnite sa aj s prezentáciami a aktuálnymi novinkami
25 českých a slovenských výrobcov! Podľa prognóz porastie európsky športový trh do roku 2025
o 6 percent ročne. Priemysel napriek tomu čelí veľkým prekážkam kvôli koronavírusovej kríze,
narušeným dodávateľským reťazcom, zmeneným cyklom objednávok, digitalizácii a inflácii. Na dnešné
výzvy nemožno odpovedať včerajšími riešeniami. Preto navštívte veľtrh ISPO Mníchov 2022!

Odborové zameranie veľtrhu:
Outdoor (haly A1–A3) S tromi halami je odbor outdoor najväčšou oblasťou a ukazuje veľké množstvo
medzinárodných značiek a nováčikov. Tešte sa na Scandinavian Outdoor Village alebo spoločný stánok
Outdoor Sports Valley, ale aj na mnoho ďalších špičkových medzinárodných značiek.
Zimné športy (haly A3 a B3) Vystavovatelia z tohto odboru predvedú novinky pre aktivity na snehu,
od turistických lyží až po helmy a chrániče. Navštívte značky, ktoré razia cestu trendom v oblasti hardvéru, oblečenia a doplnkov. KOMPERDELL | SCOTT | MIPS | GIRO | IMAGE BIO | KNEISL
Športová móda (hala B1) Prechod od funkčnosti k vhodnosti na každodenné použitie je stále dôležitejší:
šport sa stretáva s módou! Uvidíte najnovšie funkčné vrchné oblečenie vr. inovácie v detskom oblečení.
Zdravie a fitness (hala C1 & ICM/B0) Tento odbor nadobudol v dôsledku pandémie nový význam.
Zažite to najnovšie v domácom fitness, kardio tréningu a výžive. Buďte aktívni na Blackrolle, objavte
Padel Village a otestujte rakety a loptičky trendových športov na kurte. Špeciálny vrchol: therapia München,
ktorá rozširuje koncept veľtrhu o oblasť zdravia, prevencie a regenerácie s 90 vystavovateľmi. BLACKROLL |
WATERROWER | MANDUKA | STYVE | GAUGLER + LUTZ | AIREX | EVERLAST | FRIEDOLA ai.
Textilné trendy & Sourcing (haly C2-C4) Objavte materiálové inovácie a medzinárodných
dodávateľov. Vystavovatelia prezentujú trendy pre textilný a odevný sektor v športovej oblasti s inovatívnymi vláknami a tkaninami. COCONA LABS | JUKI | MACPI | THERMORE | HEIQ | CORDURA INVISTA ai.
Nenechajte si ujsť novinku veľtrhu: Future Lab je perfektná aréna pre inovácie, megatrendy, digitálnu transformáciu a konektivitu. Ponúka prehľad inovatívnych produktov, nových hráčov na trhu,
konceptov udržateľnosti a poskytovateľov riešení pre športový biznis budúcnosti. Future Lab je dokonalým zážitkovým priestorom pre každého, kto hľadá inšpiráciu, vyvíja riešenie alebo urýchluje rozvoj
športového priemyslu.
Dôležité informácie:
Cena vstupenky: 25,- EUR (platná na všetky dni veľtrhu)
Otváracia doba veľtrhu: pondelok-utorok: 9-18, streda 9-17 hodín.
Tešíme sa na Váš záujem.
S priateľským pozdravom
Ing. J. Vondruška,
oficiálny zástupca Messe München pre ČR a SR
info@expocs.cz Aj www.expocs.cz

