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Koncom júna sa zíde v Mníchove celý medzinárodný fotonický priemysel na poprednom svetovom veľtrhu 
LASER World of PHOTONICS, ktorý tento rok oslavuje 50. výročie a spoločne so súbežne konajúcim sa veľtrhom 
automatica prebehne na mníchovskom výstavisku.

V tejto chvíli je obsadených viac výstavných plôch ako v minulom roku. Obzvlášť vysoké tempo rastu vystavovateľov 
zaznamenávame z USA a Číny. LASER World of PHOTONICS mal vždy široké medzinárodné zastúpenie. Veľtrhu sa 
zúčastňuje cez 1 200 vystavovateľov z 30 krajín na ploche 50 000m2. Prvýkrát sa na veľtrhu zúčastňuje Česko 
so spoločnou expozíciou pod hlavičkou Českého optického klastra so 17 českými vystavovateľmi.

Tohtoročné zameranie veľtrhu LASER World of PHOTONICS:

Fotonika sa stala kľúčovou technológiou, bez ktorej by inovácie v mnohých oblastiach už neboli mysliteľné. Autonómne 
riadenie, elektrická mobilita, vedy o živej prírode, moderná diagnostika a komunikačné procesy – snáď neexistuje od-
vetvie, ktoré by z toho neťažilo. Výstavné plochy prirodzene nadväzujú na tieto témy, rovnako ako sprievodný program 
s fórami, panelmi či špeciálnou prehliadkou „Photonika vo výrobe“. Svoju úlohu tam budú hrať aj témy, ktoré v súčasnosti 
ovplyvňujú priemysel, ako je problém dodávateľského reťazca alebo nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Vizionárska platforma World of QUANTUM

World of QUANTUM sa bude konať vo vlastnej hale, v ktorej odprezentuje najnapínavejší budúci odbor fotoniky: kvan-
tovú technológiu a jej rozmanitý aplikačný potenciál. Zoznámte sa s prezentáciami prvých aplikačných príkladov tejto 
budúcej technológie v oblasti výpočtovej techniky a kryptografie, senzorovej technológie a zobrazovania a lekárstva.

Odborové zameranie veľtrhu:

Aktuálny sprievodný program 
nájdete na www.laser.de

Otváracia doba veľtrhu: 
Utorok – štvrtok: 9 – 17 hodín, piatok 9 – 16 hodín

Vstupné na veľtrh: 
56,- EUR jednodňový, 88,- EUR dvojdňový 
(platí aj na veľtrh automatica) 

Bližšie informácie pre návštevníkov: 
EXPO-Consult + Service, Priekopa 4, Brno, 
tel. 602 711 012, info@expocs.cz, www.expocs.cz

S priateľským pozdravom 
Ing. Jaroslav Vondruška, 
of. zástupca Messe München pre ČR a SR

26. svetový veľtrh a kongres optických a laserových technológií, komponentov, 
systémov, aplikácií. Výstavisko Mníchov, 27.–30. júna 2023 I www.laser.de

Veľtrh LASER World of PHOTONICS podporuje kľúčové laserové technológie lasera už 50 rokov! 
Koná sa spoločne s veľtrhom automatizácie a robotiky a prináša tak cenné synergické efekty.
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