
P O Z V Á N K A   P R O  V Y S T A V O V A T E L E  
            

Vážení přátelé,                              Brno, duben 2018
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na největším jihoněmeckém mezinárodním veletrhu

 

Důvody pro Vaši účast:
 Veletrhu se letos účastnilo 311 vystavovatelů ze 19 zemí vč. šesti vystavovatelů z Česka 

a Slovenska na výstavní ploše 28 000 m2.
 Letošní ročník veletrhu navštívilo rekordních 34 000 návštěvníků z Německa a Rakouska.
 Na veletrhu je možnost přímého prodeje návštěvníkům. 90% všech návštěvníků posledního ročníku  

Jagen + Fischen si zakoupilo na veletrhu nějaký výrobek.
 Jedná se o největší jihoněmeckou výstavu pro lesníky, lovce a rybáře a milovníky života v přírodě.
 Veletrh je doprovázen atraktivními akčními ukázkami pro myslivce a rybáře
 
Oborové zaměření veletrhu:
 Myslivecké potřeby, vybavení a oblečení (oblečení, kalhoty, klobouky, posedy, výrobky ze dřeva, 

rohovina, potřeby a krmivo pro psy a divokou zvěř, interiéry, vnitřní vybavení, kamna, kožené 
výrobky, kožešiny, dýmky, poháry, odznaky, výrobky z porcelánu, odborná literatura, interiérové 
prvky - kamna, krby, nábytek a mnoho dalšího) 

  Zbraně, nářadí, technické vybavení, lukostřelba  
  Rybářské potřeby (oblečení, chov ryb, rybářské potřeby všeho druhu, krmivo)  
  Umělecké a dekorativní předměty, trofeje    Lovečtí psi    Terénní vozidla 
  Agroturistika, lovy v zahraničí, trofeje, přeprava trofejí, erby
  Svazy, sdružení, odborná literatura 

Cenové podmínky účasti:
 Oficiální nájemné výstavní plochy: EUR 90/m2 (minimální plocha, kterou lze objednat, je 6m2) 
 Jednorázový přihlašovací poplatek:  EUR 120 (zahrnuje zákl. zápis do katalogu a návštěvnického infosystému) 

Doporučená uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2018 
Při přihlášení do tohoto data obdržíte slevu 5% na nájemné výstavní plochy

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se k účasti na této návštěvnicky atraktivní akci.
Kontaktujte nás prosím odpovědním lístkem nebo telefonicky či elektronicky.
Těšíme se na Váš zájem                       

Ing. Jaroslav Vondruška, zástupce veletrhu pro ČR a SR   
  

Jagen + Fischen
22. mezinárodní prodejní výstava lovectví, 
rybářství a milovníků přírody  
Výstaviště Augsburg, 17. - 20. ledna 2019 
www.jagenundfischen.de 

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK  
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

Tel.: 545 176 158-60
Fax: 545 176 159
info@expocs.cz               
www.expocs.cz

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

IČO: 499 66 154  
DIČ: CZ499 66 154



 Ano, veletrhu se hodláme zúčastnit,  
zašlete nám oficiální přihlášku k účasti a bližší informace k veletrhu

Název firmy:.............................................................................................................................................................

Kontaktní osoba:.........................................................................................................................................................................

Ulice:.....................................................................................................................................................................

PSČ:..............................................Město:..................................................................................................

Tel.:....................................................Fax:.......................................Mobil:......................................................... 

www...................................................e-mail:............................................@.......................................................

         ...............................................  

                                         podpis

   OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU JAGEN und FISCHEN

 Myslivecké potřeby, vybavení a oblečení (oblečení, kalhoty,  
klobouky, posedy, výrobky ze dřeva, rohovina, potřeby a krmivo  
pro psy a divokou zvěř, interiéry, vnitřní vybavení, kamna,  
kožené výrobky, kožešiny, dýmky, poháry, odznaky, výrobky  
z porcelánu, odborná literatura, interiérové prvky - kamna, 
krby, nábytek a mnoho dalšího) 

  Rybářské potřeby (oblečení, chov ryb, rybářské potřeby  
všeho druhu, krmivo)  

  Zbraně, optika, nářadí, technické vybavení, lukostřelba  
  Umělecké a dekorativní předměty, trofeje  
  Lovečtí psi    Terénní vozidla 
  Agroturistika, lovy v zahraničí,  trofeje, přeprava trofejí, erby
  Svazy, sdružení, odborná literatura 

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK 
Váš zájem nám prosím sdělte do 15. 05. 2018 na naši adresu: 
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,  
e-mail: vondruska@expocs.cz, Tel.: +420 545 176 158


