
Pozvánka pro návštěvníky
s fiáš nový textový blok a v něm první odstavec.

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vás pozvat k návštěvě veletrhu OutDoor by ISPO 2023 v Mnichově,

který se uskuteční od 4. do 6. června opět na výstavišti MOC, Lilienthallee

40 v Mnichově.

Důvody pro Vaši návštěvu:

✓  Můžete se těšit na nové inovativní produkty či nové designové návrhy a

vysoce kvalitní konferenční program.

✓    Vystavují zde nejvýznamnější outdoorové značky na výstavní ploše 30 000

m² a vy získáte dokonalý přehled o trhu.

✓  Protože svět sportu je zde pod jednou střechou a vy osobně potkáte celou

outdoorovou komunitu.

✓ Protože zde kombinujete outdoorový životní styl s podnikáním a my máme ta

správná řešení pro všechny vaše potřeby.
 

Čeká na Vás 550 vystavovatelů z outdoorového průmyslu např.: Adidas Terrex,

Komperdell, Leki, Lowa, Rab / Lowe Alpine, Meindl, Ortovox, Vaude, La Sportiva,

Mammut, Merrell, Petzl, Nordisk, Millet, Norrøna, Brunton, Montura, Pinguin,

Sidas, Singing Rock, Pentland, Warmpeace, XERO Shoes a mnohé další,   mezi

nimi i 120 nováčků.

Podívejte se na seznam vystavovatelů a zjistěte, které značky na vás čekají!

Aktuální seznam přihlášených vystavovatelů

Segmenty veletrhu:
 ✓ kempování ✓cestování ✓ horolezectví ✓ running a walking ✓ outdoor

fitness ✓ sportovní oblečení ✓ urban outdoor ✓ kola ✓ surf a vodní sporty

✓digital outdoor, electronics a wearables ✓ výživa pro outdoorové sporty ✓
yoga a wellness ✓ostatní outdoorové aktivity

Co by to bylo za outdoor bez kempování?

Camping a OutDoor od ISPO patří k sobě, přicestujte s obytnými vozy (stany

nejsou vhodné kvůli zpevněné zemi). Pro všechny účastníky veletrhu bude k

dispozici exkluzivně vyhrazený kemp, který se nachází v blízkosti Allianz Areny

na ulici Hans-Jensen-Weg 3.

Samozřejmostí je sociální zařízení jako sprchy a toalety.  Bližší informace a

rezervace místa ZDE

Kupte si vstupenky online

Cena vstupného: Permanentka se vstupem na všechny dny veletrhu: EUR 27,-

Otevírací doba veletrhu: NE-PO: 9 - 18h, ÚT: 9 - 17h

Prvním 150 přihlášeným návštěvníkům na www.expocs.cz zašleme vstupenku

ZDARMA!

Na Váš zájem se těší a dotazy zodpoví
Ing. Jaroslav Vondruška

oficiální zástupce Messe München pro ČR 

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

Příkop 4, 604 45 Brno,  mobil: 602 711 012

info@expocs.cz / www.expocs.cz 

Nechcete již odebírat tyto e-maily? To nás mrzí, odhlaste se  prosím.
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