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

P O Z VÁ N K A P R E V YS TAV O VAT E ĽO V
Vážení obchodní priatelia, 							

Brno, november 2018

dovoľujeme si Vás pozvať na účasť na najväčšom svetovom odbornom veľtrhu

2019
23. svetový veľtrh pre
vývoj a výrobu elektroniky

Výstavisko Mníchov
12. - 15. novembra 2019
www.productronica.com

Dôvody pre Vašu účasť:
Veľtrh sa koná každé dva roky a je vo svojom odbore najvýznamnejší na svete.
V roku 2017 sa veľtrhu zúčastnilo rekordných 1 560 vystavovateľov z 43 krajín na ploche 88 000 m2
Ako jediná akcia svojho druhu ukazuje celý reťazec výroby elektroniky - od komponentov a technológií cez software až po služby. Veľtrh pokrýva svojou nomenklatúrou všetky odbory výroby elektronických súčiastok a prezentuje najnovšie výrobné technológie a vývojové trendy.
Veľtrh navštívilo opät rekordných 45 000 odborníkov z 96 krajín, z toho 51% prišlo zo zahraničia,
okrem Nemecka najviac z Talianska, Švajčiarska, Rakúska, Česka, Veľkej Británie, Francúzska a ďalších krajín.

Cenové podmienky účasti:
-

Prenájom radovej výstavnej plochy: 245,- EUR/m2 (pri registrácii po 30. 11. 2018: 255,- EUR/m2)
Prenájom rohovej výstavnej plochy: 271,- EUR/m2 (pri registrácii po 30. 11. 2018: 281,- EUR/m2)
Prenájom z troch strán otvorenej výstavnej plochy: 281,- EUR/m2 (pri registrácii 30. 11. 2018: 291 EUR/m2)
Jednorázový povinný zápis do oficiálneho katalógu a všetkých online médií: 455,- EUR
AUMA poplatok + odpady: 4,60 EUR/m2

Novým vystavovateľom ponúkame zabezpečenie účasti na kľúč:
- Výstavba štandardnej expozície 4x4 m vrátane prenájmu výstavnej plochy na kľúč: 4 980, - EUR
Cena zahŕňa: prenájom výstavnej plochy, stavbu expozície zo systému Octanorm, nábytok,
uzamykateľnou kabínu, koberec farba podľa voľby, prívod elektriny s osvetlením, vešiak, odpadkový kôš.
- Zaistenie ubytovania v cene od 100,- EUR / dvojlôžková izba s raňajkami

Odporúčaná uzávierka prihlášok: 30. 11. 2018

Záujemcom o účasť sa odporúčame prihlásiť do tohto termínu, online prihlásením si iba
rezervujete výstavnú plochu a prihlásenie je nezáväzné.
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a rozhodnete sa k účasti tohto významného svetového veľtrhu.
S priateľským pozdravom
Ing. Jaroslav Vondruška,
zástupca Messe München pre ČR a SR
vondruska@expocs.cz

NÁVRATKA,
ODBOROVÉ
ČLENENIE

NÁVRATKA

Váš záujem nám prosím oznámte do 30. 11. 2018 na našu adresu:
EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: info@expocs.cz, tel .: +420 545 176 158

ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ČLENENIE VEĽTRHU 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

N ÁV R AT K A

N A V E ĽT R H

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

PRODUCTRONICA 2019

Hodláme sa zúčastniť veľtrhu Productronic 2019:
Hodláme sa prezentovať individuálne, zašlite nám prosím oficiálnu prihlášku.
Skalkulujte nám prosím celkové náklady na expozíciu s rozmermi ............... m2
Máme záujem o Vašu ponuku pre nové vystavovateľa,
pošlite nám prosím bližšie informácie.
Názov firmy:.............................................................................Kontaktná osoba:...................................................................
Ulica:.................................................................................................................................................................
PSČ:.....................................................................Mesto:.................................................................................................
Tel.:...........................................Fax:........................................................E-mail:.............................................................
															
Podpis...............................................

