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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, 								

jún 2018

dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na najvýznamnejší európsky odborný veľtrh dopravy a logistiky
					

18. medzinárodný európsky odborný veľtrh logistiky,
vnitropodnikovej logistiky, telematiky,
nákladnej, železničnej a leteckej dopravy
Výstavisko Mníchov, 04. - 07. 06. 2019 I www.transportlogistic.de

Dôvody pre Vašu účasť:
Posledný ročník veľtrhu Transport Logistic v roce 2017 bol najúspešnejší vo svojej histórii, stal sa tak
križovatkou globálnej logistiky, ktorá prezentuje najnovšie možnosti prepravných technológií.
l Zúčastnilo sa ho rekordných 2 162 vystavovateľov z 62 štátov, veľtrhu sa zároveň zúčastnilo
rekordných 12 vystavovateľov zo Slovenska na ploche 600m2.
l Ponuku exponátov a služieb na rekordnej výstavnej ploche 115 000 m2 si prehliadol rekordný počet
60 00 odborníkov zo 123 štátov všetkých kontinentov!
l Dôležitá informácia: Veľtrh je sprevádzaný špičkovou medzinárodnou výstavou a konferenciou
AirCargo Europe a MARILOG.
l

Oficiálne cenové podmienky účasti:
• radová expozícia:
• rohová expozícia:
• z 3 strán otvorená:
• z 4 strán otvorená:

EUR 182/m2
EUR 202/m2
EUR 213/m2
EUR 219/m2

• bežný meter koľajnice:
• venkovná plocha:
• povinný zápis do katalógu:
• AUMA + opdady:

EUR 300		
EUR 92/m2
EUR 250
5,10 EUR/m2

Ponuka pre slovenských vystavovateľov:
Zabezpečíme Vám účasť na kľúč, najmenšia možná expozícia 12m2 v konečnej cene 1 490 EUR.
Cena zahŕňa: expozíciu na kľúč vrátane uzamykateľnej kuchynky, grafiku, nábytok.
Cena nezahŕňa povinný zápis do katalógu a nájomné výstavnej plochy.

Odporúčaná uzávierka prihlášok je 15. 09. 2018
Vystavovateľom ďalej ponúkame:
Zabezpečenie ubytovania v cene od 90,- EUR/dvojposteľová izba s raňajkami, WC, sprchou v blízkosti
výstaviska. Nezáväzný dopyt na www.expocs.cz
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a zúčastníte sa tohto veľtrhu
S priateľským pozdravom

Ing. Jaroslav Vondruška
zástupca Messe München pre ČR a SR
vondruska@expocs.cz

Návratka,
odborové
členenie

›››

GDPR: Na základe nášho oprávneného záujmu budeme spracovávať Vaše kontaktné údaje a údaje o využívaní služieb a informovať Vás o tomto veľtrhu. Ponuku od nás
môžete dostať emailom alebo klasickým listom. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov
na marketingové účely, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať a prestaneme Vás informovať o tomto veľtrhu.

NÁVRATKA
Váš záujem nám prosím oznámte do 15. 09. 2018 na našu adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.,
Příkop 4, 604 45 Brno, e-mail: vondruska@expocs.cz, Tel.: +420 545 176 158
ČLENENIE VEĽTRHU PODĽA ODVETVÍ:

zvolte variantu

1. Telematika, e-business,
telekomunikácia
Zadávacie systémy
Pracovné stanice pre komunikačné
technológie
Digitálne rádiové komunikačné systémy
Komunikačné systémy – siete
Mobilné komunikačné systémy displeje,
informačné systémy, inštalácie
Dataspracujúce systémy
DZ systémy pre logistiku a transport
Databázy a informačné systémy
Počítače a palubné dosky a ich periférne
zariadenia
Identifikácia a kódovacie systémy
E-commerce a e-business systémy
E-procurement
CRM
ECR
Kontrola prepravy a DZ systémy
Príjem, uskladnenie a distribúcia tovaru
Plánovanie dopravy
Dodávka, údržba a opravy dopravného
vybavenia
DZ vybavenie a riadiace systémy v
prístavoch, letiskách, termináloch a v
infraštruktúre
Systémy a inštalácia pre automatickú identifikáciu (kontajnerov, vozidiel, nakladacie/
vykladacie vybavenie)
Lokálne a navigačné systémy
Integrované systémy riadenia prevádzky
ITMS
Operačné a plánovacie systémy
Route a informačné systémy
Systémy riadenia prepravy tovaru
Operačné a kom. systémy pre železnicu
Informačné a riadiace strediská pre riadenie prevádzky
Výskum a vývoj

2. Intralogistika, skladiskové systémy
riadenia, auto ID, balenie
Prepravné obaly, zaistenie nákladu
Prepravné obaly pre všetky typy nákladu
Paletovanie a zaistenie nákladu, pásy,
popruhy, laná, reťaze, fólie, protisklzové
materiály
Nástroje pre meranie prepravnej
hmotnosti
Uskladnenie, dopravníky, distribučné
zariadenia
Sklady
Uskladnenie techniky a vybavenie
Riadenie procesov pre uskladnenie
a distribučné systémy
Skladiskové vozidlá
Automatizácia a kontrola
Dopravníkové systémy
Riadenie procesov dopravníkových
systémov
Distribučné a nakladacie zariadenia
Kódovanie, labelovanie, etiketovanie,
značkovanie, čítanie
Vážiace systémy
Zariadenie pre nákladné prístavy
a terminály
(rozhranie medzi vnútornými a externými
materiálovými tokmi)
Rampy a vybavenie rámp
Nakladacie a vykladacie vybavenie
Žeriavy a žeriavové doplnky
Mostové žeriavy a nakladače
Terminálové ťahače
Výskum a vývoj
3. Nákladné prepravné systémy
Diaľničné vozidlá
Kamióny, ťahače návesov, vozidlá pre
prepravu nadmerných nákladov
Dodávky a doručovacie autá

Prívesy a návesy
Karosérie áut / Nadstavby
Vybavenie a doplnky
Koľajové vozidlá
Lokomotívy
Otvorené a uzatvorené štandardné
nákladné vagóny
Vagóny pre zvláštne náklady
Zvláštne nadstavby
Vybavenie a doplnky pre koľajové vozidlá
Kombinované dopravné systémy
Palety
Kontajnery
Tanky, špeciálne kontajnery
Vymeniteľné kontajnery a nadstavby
Malé a stredné kontajnery
Palety pre leteckú prepravu
Doplnky
Diaľničné vozidlá pre transport vymeniteľných nádob a kontajnerov
Koľajové vozidlá pre transport návesov,
vymeniteľných nádrží a kontajnerov
Koľajové vozidlá pre transport kĺbových
vozidiel
Duálne dopravné systémy
Roll on/Roll off, trajekty a prievozy
Systémové riešenia pre kombinovanú
prepravu
Logistické riešenia pre prístavy a plavbu
Logistické riešenia pre air cargo
Potrubná preprava a doprava energie
Údržba a opravy
Vybavenie čerpacích staníc
Bezpečnostné systémy
Výskum a vývoj
4. Nákladná doprava a logistické služby
Diaľničné dopravné spoločnosti
Prepravcovia, špedícia
Železnica

Organizácia kombinovanej prepravy
Vnútrozemské lodné spoločnosti
Oceánske plavebné linky (kontajnerová
doprava, roll-on/ roll off, veľkoobjemový transport, chladený náklad, krátke
námorné cesty)
Vnútrozemské prístavy
Prímorské prístavy
Aerolínie
Letiská
Služby pre priemysel leteckej dopravy
Expresné, balíkové a kuriérne služby
Poštové služby
Nákladné centrá/termináloví operátori
Transhipment, skladisko, cargo, handling
Baliace spoločnosti
Nájomné kontajnery, leasingy
Paletová logistika, dodávatelia nákladného vybavenia
Logistika likvidácie odpadu, recyklácia
e-commerce poskytovatelia služieb
Logistický provideri
Sprostredkovatelia
Obchodní zástupcovia
Konzultácie, plánovanie, logistické
poradenstvo
Organizácie, obchodné asociácie
Banky, poisťovne, colnice
Leasingové a nájomné spoločnosti
Personálny leasing
Kariéra v doprave a logistike
Kreditné karty čerpacích staníc, palivá,
AdBlue technológie
Poskytovatelia infraštruktúry
Logistické nehnuteľností
Bezpečnostné služby
Modely nákladných automobilov/podpora predaja
Obchodná a profesijná literatúra
Výskum a vývoj

 Áno, veľtrhu sa chceme zúčastniť s vlastnou samostatnou expozíciou. Zašlite nám oficiálnu
prihlášku k účasti a bližšie informácie k veľtrhu



Máme záujem o vašu ponuku 12m2 pre malé firmy, zašlite nám prosím oficiálnu
prihlášku k účasti a ďalšie organizačné pokyny.

Názov firmy:..........................................................................................................................................................................................
Kontaktná osoba:................................................................................................................................................................................
Ulica:...........................................................................................................................................................................................
PSČ:.......................................................Mesto:..........................................................................................................................
Tel.:........................................................................Mobil:..........................................................................................
www............................................................................e-mail:............................................@...............................................................

							

		

razítko + podpis

