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

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

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

POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

24. svetový veľtrh a kongres optických a laserových technológií, komponenty, systémy, aplikácie
Výstavisko Mníchov, 24. - 27. júna 2019 I www.world-of-photonics.com

Dôvody pre vašu návštevu:
Veľtrh LASER opäť potvrdzuje svoju pozíciu najvýznamnejšieho odborového veľtrhu, zúčastní sa ho viac ako
1 200 vystavovateľov zo 40 krajín na výstavnej ploche 55 000 m2 , očakáva sa návšteva 40 000
odborníkov z celého sveta.
Predmetom veľtržné ponuky sú lasery a laserové systémy pre výrobu, osvetlenie a energiu, biofotonika a lekárska
technika, ďalej lasery pre spracovanie materiálov. Veľtrh ukáže tiež celý rad moderných riešení v oblasti zobrazovania, senzoriky a komponenty, moduly a systémy pre priemysel a výskum.
Hlavnými témami veľtrhu a kongresu World of Photonics Congress sú: IMAGING - Priemyselné spracovanie
obrazu a fotoniky, LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY PRE Strojárska výroba - spracovanie mikromateriálů,
meracie a testovacie systémy.
Ťažiskom veľtrhu je výroba: lasery pre Priemysel 4.0 a zobrazovanie a senzorika: starostlivo stráženej priemyselné
procesy.

Odborové členenie veľtrhu:
Lasery a optoelektronika
Biofotonika a lekársky
engineering

Výrobná laserová
technika a systémy
Optické meracie systémy

Senzorika, meracia
a skúšacie technika
Imaging

Optika a výrobné
technológie pre optiku
Optika

Dôležité informácie: Aktuálny zoznam vystavovateľov a sprievodných akcií na www.world-of-photonics.com
Bližšie informácie a ubytovanie: EXPO-Consult + Service, Příkop 4, Brno,
tel. +420 545 176 158, info@expocs.cz, www.expocs.cz
								Veríme, že sa rozhodnete k návšteve tohto veľtrhu.
								Zabezpečíme vám kompletný návštevnícky servis.
Ing. Jaroslav Vondruška
of. zástupca Messe München
pre ČR a SR
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Pre informácie k lístkom
a ubytovaniu prosím otočte

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK
1-denná vstupenka za 54 EUR (pri pokladni 65 EUR)
2-denná vstupenka za 85 EUR (pri pokladni 98 EUR)
Permanentka za 105 EUR (pri pokladni 120 EUR)
Študentská a skupinová za 25 EUR (iba pri pokladni)
Veľtrh je povinne registrovaný, je nutné uviesť mená osôb, pre ktorých sú vstupenky objednávané. Registrovať sa môžete
na www.world-of-photonics.net (platba kartou). Po registrácii návštevníci obdržia mailom online vstupenku v PDF, ktorá
už platí pre priamy vstup na veľtrh. Vstupenky platia na ktorýkoľvek deň veľtrhu, ku vstupenke obdržíte pri vchode na
výstavisko tlačený katalóg vystavovateľov zdarma.

ORGANIZOVANÁ SKUPINOVÁ NÁVŠTEVA VEĽTRHU
Skupinám ponúkame zorganizovanie spoločnej cesty na veľtrh podľa vašich požiadaviek.
Kontaktujte prosím: Martina Konečná, konecna@expocs.cz, tel.: +420 545 176 159

DOPYT INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA
Termín ubytovania od 				

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Mám 15 rokov skúseností a stovky spokojných zákazníkov.

do 				

Počet nocí

Typ a počet pokojů
1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 35 EUR osoba / noc. Jedná sa o viaclôžkové izby
2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 60-90 EUR osoba / noc.
3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v obciach v okolí nového výstaviska, cena od cca 70 EUR jednoposteľová / noc
4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 120 EUR osoba / noc
5. Iná kategória - upresnite prosím vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

Firma:						

Kontaktná osoba:

Ulica:						

PSČ:		

Mesto:

Pevná linka:					

IČO:			

DIČ:

Mobil:						

E-mail:

Fax:						

www:

Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz

