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

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

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

POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
											
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na největším evropském veletrhu ve svém oboru

Brno, červen 2018

24. vedoucí světový odborný veletrh a kongres pro
komponenty, systémy a využití optických technologií
Výstaviště Mnichov, 24. - 27. 06. 2019
www.world-of-photonics.com

Důvody pro vaši účast


Veletrh LASER 2017 opět potvrdil svoji pozici nejvýznamnějšího odborného veletrhu na světě, veletrhu se zúčastnilo
rekordních 1 290 vystavovatelů ze 55 zemí (62% ze zahraničí) na výstavní ploše 55 000 m2, navštívilo jej
32 700 návštěvníků ze 73 zemí. Nejvíce jich přijelo z Velké Británie, Francie, Japonska, Itálie, Švýcarska, USA,
Holandska, Rakouska, Ruska, Izraele, Dánska, Belgie, Česka a dalších zemí.



Žádný jiný veletrh neprezentuje svět fotoniky tak obsáhle a koncentrovaně jako veletrh LASER,
který se zaměřuje nejen na laserové komponenty, ale také na laserové výrobní systémy.



Veletrh doprovází informačně velmi hodnotný WORLD OF PHOTONICS CONGRESS, pořádanými
ve spolupráci a pod záštitou renomovaných společností a expertů z oboru.



Veletrhu se účastní všichni vedoucí světoví výrobci ve svém oboru a prezentují jedinečnou kombinaci
inovativních laserových technologií s jejich průmyslovým využitím.

Oborové zaměření veletrhu LASER





Laser a optoelektronika
Optika
Výrobní laserová technika
Laserové systémy pro
výrobu dle oborů využití







Optické měřicí systémy
Seznorika, měřicí a zkoušecí technika
Optické informační technologie ,
optoelektronika
Imaging







Osvětlení a energie
Biofotonika, lékařská technika
Nabídka subdodávek
Zpracovatelská centra
Servis laserových zařízení

Finanční podmínky účasti, oficiální nájemné výstavní plochy:
Řadová výstavní plocha 220,- EUR/m2
 Rohová výstavní plocha 249,- EUR/m2
 Přihlašovací poplatek 400,- EUR (zahrnuje základní zápis do katalogu a informačního systému)
 AUMA a odpady: 4,10,- EUR/m2


Cenová nabídka na stavbu expozice: od 2.900,- Kč/m2

Tato cena zahrnuje expozici na klíč, včetně obvodových stěn, koberce, osvětlení, nábytku, grafiky.

Uzávěrka přihlášek: 01. 08. 2018
Věříme, že se rozhodnete k účasti na nejvýznamnějším světovém odborném veletrhu a těšíme se Váš zájem.
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška
zástupce Messe München pro ČR a SR, vondruska@expocs.cz			
		

Odpovědní lístek
Oborové členění

›››

GDPR: Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o tomto veletrhu. Nabídku od nás
můžete dostat emailem nebo klasickým dopisem. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro
marketingové účely, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat a přestaneme Vás informovat o tomto veletrhu.

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

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU LASER 2019








Laser a optoelektronika
Optika
Výrobní laserová technika
Laserové systémy pro
výrobu dle oborů využití
Optické měřicí systémy
Seznorika, měřicí
a zkoušecí technika









Optické informační
technologie
Imaging, osvětlení a energie
Biofotonika, lékařská technika
Nabídka subdodávek
Zpracovatelská centra
Servis laserových zařízení,
výzkum a vývoj

Podrobné členění vám zašleme spolu s přihláškou, k nahlédnutí je na www.world-of-photonics.com



Ano, veletrhu se holdáme zúčastnit. Zašlete nám prosím pokyny pro přihlášení.
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