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

P o z v á nka na návš t evu
Svetový odborný veľtrh pre vývoj
a výrobu elektroniky
Accelerating Your Innovation

12. - 15. novembra 2019, Výstavisko Mníchov
www.productronica.de

Pozývame Vás na návštevu veľtrhu, ktorý predstaví kompletný odbor inovatívnej elektronickej výroby. Cez kompletné výrobné spektrum k fascinujúcim novým produktom a aplikáciám, po progresívne technológie a trendové témy, ktoré hýbu trhom.
Veľtrh je vo svojom odbore najvýznamnejší na svete, pravidelne sa ho zúčastňujú všetci
dôležití svetoví producenti a lídri trhu. Tento rok sa veľtrhu opäť zúčastní 1 200
vystavovateľov z 40 krajín na výstavnej ploche 80 000 m2 vrátane slovenských výrobcov.
Objavte ako výrobné postupy, od výroby dosiek plošných spojov cez výrobu a spracovanie
káblov, osadzovacie technológie, po spájkovaciu, meraciu a skúšaciu techniku dosahujú

nových dimenzií výkonu.
Veľtrh je prehľadne usporiadaný do týchto sekcií:

OPS
PCB & EMS
cluster

SMT cluster

Cables, Coils
& Hybrids
cluster

Semiconductors
cluster

Future Markets
cluster

Overall
Production
Support

Akcia je sprevádzaná radom živých ukážok ako je napr. 3D-AOI Arena, CFX Demo Line,
Cleanroom, Factory One, IPC Hand Soldering Competition, Smart Maintenance Pavilion
Aktuálny program nájdete na www.productronica.com
			
		
		

S veľtrhom Productronic sa opäť koná veľtrh Semicon Europe
- mikroelektronický priemysel vrátane polovodičov, LED, MEMS, tlačených,
organických, flexibilných a ďalších odborov.

Otváracia doba veľtrhu: utorok až štvrtok 9-18, piatok 9-16 hodín
Bližšie informácie, ubytovanie: tel.: +420 545 176 158, info@expocs.cz, www.expocs.cz
Veríme, že Vás naša pozvánka zaujme a navštívite túto svetovú udalosť vo Vašom odbore.
S priateľským pozdravom
Ing. Jaroslav Vondruška,
oficiálny zástupca Messe München Int. pre ČR a SR

Informácie k vstupenkám a ubytovaniu nájdete na zadnej strane.

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
www.expocs.cz
INFORMÁCIE K VSTUPENKÁM
1-denná vstupenka za 40 EUR (na mieste 54 EUR)

Veľtrh je povinne registrovaný,
vstupenky je možné zakúpiť online len
cez www.productronica.de.
Zaregistrovaní návštevníci obdržia
mailom PDF vstupenky pre priamy
vstup na veľtrh. Vstupenky platia na
ktorýkoľvek deň veľtrhu.

2-denná za 64 EUR (na mieste 78 EUR)
Permanentka za 84 EUR (na mieste 99 EUR)
Skupinová od 10 os. za 38 EUR (iba na mieste)
Studenti a učni vstup zdarma. Katalóg na mieste zdarma.

ORGANIZOVANÁ NÁVŠTEVA VEĽTRHU
Máme viac ako 20 rokov skúseností s organizovaním ciest do Mníchova, ponúkame skupinám
o minimálnom počte 20 osôb zorganizovanie cesty na veľtrh podľa vlastného programu.
Zašlite nám Vaše požiadavky, oznámime Vám celkovú cenu cesty.
Kontakt: konecna@expocs.cz

DOPYT INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA
Termín ubytovania od 			

do

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Máme 25 rokov skúseností a tisíce spokojných zákazníkov.

				

Počet nocí

Typ a počet izieb
1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 50 EUR osoba/noc. Jedná sa o viaclôžkové izby
2. Stredná kategórie hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena od 80 EUR osoba/noc.
3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v dedinách v okolí nového výstaviska, cena od cca 85 EUR jednoposteľová izba/noc
4. Hotely vyššej kategórie, ceny od cca 125 EUR izba/noc
Ak je to potrebné, upresnite prosím Vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE

Firma:						Kontaktná osoba:
Ulica:						PSČ:		

Mesto:

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

