
Pozvánka pre návštevníkov
s fiáš nový textový blok a v něm první odstavec.

Vážení obchodní priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na návštevu veľtrhu OutDoor by ISPO 2023, ktorý sa

uskutoční od 4. do 6. júna opäť na výstavisku MOC, Lilienthallee 40 v

Mníchove.

Dôvody pre Vašu návštevu:

✓  Môžete sa tešiť na nové inovatívne produkty či nové dizajnové návrhy a

vysoko kvalitný konferenčný program.

✓  Vystavujú tu najvýznamnejšie outdoorové značky na ploche 30 000 m² a

vy získate dokonalý prehľad o trhu.

✓  Pretože svet športu je tu pod jednou strechou a vy osobne stretnete celú

outdoorovú komunitu.

✓ Pretože tu kombinujete outdoorový životný štýl s podnikaním a my máme tie

správne riešenia pre všetky vaše potreby.
 

Čaká na Vás 550 vystavovateľov z outdoorového priemyslu napr.: 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

ďalšie, medzi nimi aj 120 nováčikov.

Pozrite sa na zoznam vystavovateľov a zistite, ktoré značky na vás čakajú!

Aktuálny zoznam prihlásených vystavovateľov

Segmenty veľtrhu:
 ✓ horolezectvo ✓cestovanie ✓ kempovanie ✓ running a walking ✓ outdoor

fitness ✓ športové oblečenie ✓ urban outdoor ✓ športová obuv ✓digital

outdoor, electronics a wearables ✓ výživa pre outdoorové športy ✓ ostatné

outdoorové aktivity a potreby

Čo by to bolo za outdoor bez kempovania?

Camping a OutDoor od ISPO patria k sebe, pricestujte s obytnými vozidlami

(stany nie sú vhodné kvôli spevnenej zemi). Pre všetkých účastníkov veľtrhu

bude k dispozícii exkluzívne vyhradený kemp, ktorý sa nachádza v blízkosti

Allianz Areny na ulici Hans-Jensen-Weg 3. Samozrejmosťou je sociálne

zariadenie ako sprchy a toalety. Bližšie informácie a rezervácia miesta TU

Kúpte si vstupenky online

Cena vstupného: permanentka so vstupom na všetky dni veľtrhu: EUR 27,-

Otváracia doba veľtrhu: ne - po: 9 - 18h, útorok: 9 - 17h

Prvým 150 prihláseným návštevníkom na www.expocs.cz zašleme vstupenku

ZADARMO!

Na Váš záujem sa teší a otázky odpovie

Ing. Jaroslav Vondruška

oficiálny zástupca Messe München pre SR

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

Příkop 4, 604 45 Brno

mobil: +420 602 711 012

info@expocs.cz / www.expocs.cz 

Nechcete už odoberať tieto e-maily? To nás mrzí, odhláste sa  prosím.
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