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P o z v á nk a k návš t ěvě vel et r hu
Světový odborný veletrh pro vývoj
a výrobu elektroniky
Accelerating Your Innovation

12. - 15. listopadu 2019, Výstaviště Mnichov
www.productronica.de

Zveme Vás k návštěvě veletrhu, který představí kompletní obor inovativní elektronické
výroby. Přes kompletní výrobní spektrum k fascinujícím novým produktům a aplikacím,
po progresivní technologie a trendová témata, která hýbou trhem.
Veletrh je ve svém oboru nejvýznamnější na světě, pravidelně se jej účastní všichni důležití
světoví producenti a lídři trhu. Letos se veletrhu opět zúčastní 1 200 vystavovatelů z 40
zemí na výstavní ploše 80 000 m2 včetně 15 českých výrobců.
Objevte jak výrobní postupy, od výroby desek plošných spojů přes výrobu a zpracování
kabelů, osazovací technologie, po pájecí a měřicí/zkoušecí techniku dosahující nových
dimenzí výkonu.
Veletrh je přehledně uspořádán do těchto sekcí:
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Overall
Production
Support

Akce je doprovázena řadou živých ukázek jako je např. 3D-AOI Arena, CFX Demo Line,
Cleanroom, Factory One, IPC Hand Soldering Competition, Smart Maintenance Pavilion
Aktuální program naleznete na www.productronica.com
			
		
		

S veletrhem productronica se opět koná veletrh SEMICON EUROPE
- mikroelektronický průmysl včetně polovodičů, LED, MEMS, tištěných,
organických, flexibilních a dalších oborů.

Otevírací doba veletrhu: úterý až čtvrtek 9-18, pátek 9-16 hodin
Bližší informace, ubytování: tel.: 545 176 158, info@expocs.cz, www.expocs.cz
Věříme, že Vás naše pozvánka zaujme a navštívíte tuto světovou událost ve Vašem oboru.
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška,
oficiální zástupce Messe München Int. pro ČR a SR

Informace ke vstupenkám a ubytování naleznete na zadní straně.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz
INFORMACE KE VSTUPENKÁM
1-denní vstupenka za 40 EUR (na místě 54 EUR)

Veletrh je povinně registrovaný,
vstupenky lze zakoupit online pouze
přes www.productronica.de.
Zaregistrovaní návštěvníci obdrží
mailem PDF vstupenky pro přímý vstup
na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv
den veletrhu.

2-denní za 64 EUR (na místě 78 EUR)
Permanentka za 84 EUR (na místě 99 EUR)
Skupinová od 10 os. za 38 EUR (pouze na místě)
Studenti a učni vstup zdarma. Katalog na místě zdarma.

ORGANIZOVANÁ NÁVŠTĚVA VELETRHU
Máme více než 20 let zkušeností s organizováním cest do Mnichova, nabízíme skupinám
o minimálním počtu 20 osob zorganizování cesty na veletrh podle vlastního programu.
Zašlete nám Vaše požadavky, sdělíme Vám celkovou cenu cesty.
Kontakt: konecna@expocs.cz

POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ
Termín ubytování od 				

do

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 25 let zkušeností a tisíce spokojených zákazníků.

				

Počet nocí

Typ a počet pokojů
1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 50 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje
2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena od 80 EUR osoba/noc.
3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 85 EUR jednolůžkový/noc
4. Hotely vyšší kategorie, ceny od cca 125 EUR pokoj/noc
Pokud je to nutné, upřesněte prosím Vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE

Firma:						Kontaktní osoba:
Ulice:						PSČ:		

Město:

Pevná linka:					IČO:			DIČ:
Mobil:						E-mail:
Poznámky:

