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PRO VYSTAVOVATELE

Vážení obchodní přátelé,						
Brno, listopad 2018
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na největším světovém odborném veletrhu

2019
23. světový veletrh pro
vývoj a výrobu elektroniky

Výstaviště Mnichov
12. - 15. listopadu 2019
www.productronica.com

Důvody pro Vaši účast:
Veletrh se koná každé dva roky a je ve svém oboru nejvýznamnější na světě.
V roce 2017 se veletrhu účastnilo rekordních 1 560 vystavovatelů z 43 zemí na výstavní ploše 88 000 m2
Jako jediná akce svého druhu ukazuje celý řetězec výroby elektroniky - od komponent a technologií
přes software až po služby. Veletrh pokrývá svojí nomenklaturou veškeré obory výroby elektronických
součástek a prezentuje nejnovější výrobní technologie a vývojové trendy.
Veletrh navštívilo opět rekordních 45 000 odborníků z 96 zemí, z toho 51% přijelo ze zahraničí,
kromě Německa nejvíce z Itálie, Švýcarska, Rakouska, Česka, Velké Británie, Francie a dalších zemí.

Cenové podmínky účasti:
-

Pronájem řadové výstavní plochy: 245,- EUR/m2 (při registraci po 30. 11. 2018: 255,- EUR/m2)
Pronájem rohové výstavní plochy: 271,- EUR/m2 (při registraci po 30. 11. 2018: 281,- EUR/m2)
Pronájem ze tří stran otevřené výstavní plochy: 281,- EUR/m2 (při registraci po 30. 11. 2018: 291,- EUR/m2)
Jednorázový povinný zápis do oficiálního katalogu a všech online medií: 695,- EUR
AUMA poplatek + odpady: 4,60 EUR/m2

Novým vystavovatelům nabízíme zajištění účasti na klíč:
- 		 Výstavba standardní expozice 4x4 m včetně pronájmu výstavní plochy na klíč: 4 980,- EUR
Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy, stavbu expozice ze systému Octanorm, nábytek,
uzamykatelnou kabinu, koberec barva dle volby, přívod elektřiny s osvětlením, věšák, odpadkový koš.
-		 Zajištění ubytování v ceně od 100 EUR/dvoulůžkový pokoj se snídaní

Doporučená uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018

Zájemcům o účast se doporučujeme přihlásit do tohoto termínu, online přihlášením si pouze
rezervujete výstavní plochu a přihlášení je nezávazné.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se k účasti tohoto
významného světového veletrhu.
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupce Messe München pro ČR a SR
vondruska@expocs.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Váš zájem nám prosím sdělte pokud možno do 28. 11. 2018 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: info@expocs.cz, tel.: 545 176 158

ZÁKLADNÍ OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU PRODUCTRONICA 2019
Cluster Semicondutor
micronano-production
Semiconductor production
Production of displays, LEDs and discretes
Photovoltaics production
Materials processing
Clean room technology
Cluster PCB & EMS
PCB and circuit-carrier manufacturing
Electronic Manufacturing Services (EMS)
Cluster SMT
Component mount technology, pick & place
Soldering and joining technology for PCBs
Test and measurement, quality assurance
Product finishing
Production subsystems
Production logistics and material-flow
technology

Cluster Cables , Coils & Hybrids
Production technologies for cables and
connectors
Coilware production
Hybrid-component manufacturing
Cluster Future Markets
Organic and printed electronics
Production technologies for batteries and
electrical energy storage
IT to Production, Industry 4.0
3D Printing, Additive Manufacturing
Overall Production Support
Production materials/equipment and
environmental technology
Services

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK NA VELETRH PRODUCTRONICA 2019
Hodláme se zúčastnit veletrhu productronica 2019:
   Hodláme se prezentovat individuálně, zašlete nám oficiální přihlášku.
Zkalkulujte nám prosím celkové náklady na expozici o rozměrech...............m2
   Máme zájem o Vaši nabídku pro nové vystavovatele,
pošlete nám prosím bližší informace.
Název firmy:..........................................................Kontaktní osoba:...................................................
Ulice:....................................................................................................................................................
PSČ:...........................................................Město:.......................................................................................
Tel.:....................................................E-mail:...........................................................................
datum + podpis...............................................

