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Koncem června se sejde v Mnichově celý mezinárodní fotonický průmysl na předním světovém veletrhu 
LASER World of PHOTONICS, který letos slaví 50. výročí a společně se souběžně konajícím se veletrhem 
automatica proběhne na mnichovském výstavišti.

V tuto chvíli je obsazeno více výstavních ploch než v loňském roce. Obzvláště vysoké tempo růstu vystavovatelů 
zaznamenáváme z USA a Číny. LASER World of PHOTONICS měl vždy široké mezinárodní zastoupení. Veletrhu se 
účastní přes 1 200 vystavovatelů z 30 zemí na ploše 50 000m2. Poprvé se veletrhu účastní Česká republika se 
společnou expozicí pod hlavičkou Českého optického klastru a agentury CzechTrade.

Letošní zaměření veletrhu LASER World of PHOTONICS:

Fotonika se stala klíčovou technologií, bez níž by inovace v mnoha oblastech již nebyly myslitelné. Autonomní řízení, 
elektrická mobilita, vědy o živé přírodě, moderní diagnostika a komunikační procesy – snad neexistuje odvětví, které by 
z toho netěžilo. Výstavní plochy přirozeně navazují na tato témata, stejně jako doprovodný program s fóry, panely či 
speciální přehlídkou „Photonika ve výrobě“. Svou roli tam budou hrát i témata, která v současnosti ovlivňují průmysl, jako 
je problém dodavatelského řetězce nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

Vizionářská platforma World of QUANTUM

World of QUANTUM se bude konat ve vlastní hale, ve které odprezentuje nejnapínavější budoucí obor fotoniky: 
kvantovou technologií a její rozmanitý aplikační potenciál. Seznamte se s prezentacemi prvních aplikačních příkladů této 
budoucí technologie v oblasti výpočetní techniky a kryptografie, senzorové technologie a zobrazování a lékařství. 

Oborové zaměření veletrhu:

Aktuální doprovodný program 
naleznete na www.laser.de

Otevírací doba veletrhu: 
Úterý–čtvrtek: 9–17 hodin, pátek 9–16 hodin

Vstupné na veletrh: 
56,- EUR jednodenní, 88,- EUR dvoudenní 
(platí i na veletrh automatica) 

Bližší informace pro návštevníky: 
EXPO-Consult + Service, Příkop 4, Brno, 
tel. 602 711 012, info@expocs.cz, www.expocs.cz

S přátelským pozdravem 
Ing. Jaroslav Vondruška, 
of. zástupce Messe München pro ČR a SR

26. světový veletrh a kongres optických a laserových technologií, komponentů, 
systémů, aplikací. Výstaviště Mnichov, 27.–30. června 2023 I www.laser.de

Veletrh LASER World of PHOTONICS podporuje klíčové laserové technologie laseru již 50 let! 
Koná se současně s veletrhem automatizace a robotiky a přináší tak cenné synergické efekty.
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