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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
Vážení obchodní přátelé								
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě jednoho z největších světových veletrhů lesního hospodářství
a techniky na zpracování kulatiny s vědeckým odborným programem a speciálními ukázkami

INTERFORST 2018

13. mezinárodní veletrh lesního hospodářství a lesní
techniky s odbornými přehlídkami a přednáškami
18. - 22. července 2018, Výstaviště Mnichov
www.interforst.de

Důvody pro Vaši účast:
Veletrh Interforst je špičkový mezinárodní veletrh, který odpovídá na nejdůležitější otázky lesního
hospodářství a techniky a představuje špičku svého odvětví v nabídce nových produktů a služeb.
Veletrhu se v roce 2014 účastnilo rekordních 450 vystavovatelů z 27 zemí
(přítomny byly všechny světové značky) a veletrh navštívilo přes 50 000 odborných návštěvníků
z 80 zemí, veletrh se konal na výstavní ploše 70 000m2.
Veletrh zaznamenal velký nárůst zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, pro české firmy se jedná
o dobrou příležitost pro navázání nových kontaktů v mezinárodním měřítku.
Veletrh Interforst se koná každé čtyři roky na moderním mnichovském výstavišti s vynikajícími
podmínkami pro prezentaci exponátů jak v pavilonech, tak na venkovních plochách.
Je doprovázen řadou odborných přednášek a fór na téma nejaktuálnější trendy
v lesní technice, ochrana práce, ochrana životního prostředí apod.

Cenové podmínky účasti:
Nájemné řadové výstavní plochy v pavilonu: EUR 129,-/m2
Nájemné výstavní plochy na venkovní ploše: od EUR 82,-/m2
Povinný zápis do tištěného katalogu a elektronických médií: EUR 335,-

Vystavovatelům zajistíme výstavbu expozice na klíč, dále zajišťujeme ubytování pro vystavovatele
od 80 EUR za dvoulůžkový pokoj se snídaní.

Doproručená uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2017
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se k účasti na tomto prestižním veletrhu.
Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
S přátelským pozdravem
Ing. J. Vondruška							
zástupce Messe München pro ČR

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK - fax: 545 176 159
Váš zájem nám prosím sdělte do 13. 10. 2017 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail:info@expocs.cz, Tel.:545 176 158, Fax: 545 176 159

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU INTERFORST 2018
Zalesňování
a péče o les

Technika pro pily a
a telekomunikační
dřevozpracující provozy technika v lese

Ochrana lesa a péče

Zpracování surového
dřeva, technika pro
výrobu palivového dřeva

Těžba dřeva
Skladování dřeva,
manipulační technika
Budování lesních cest
a jejich údržba
Vozidla pro transport
dřeva a jiné dopravní
prostředky

Chráněná území a
rekreační oblasti, péče
o krajinu, kultivace
krajiny
IT, vyměřování, informační management

Ochrana a bezpečnost
práce
Poradenství, kozulting
Služby
Second hand technika
Podrobné oborové členění
Vám zašleme spolu
s přihláškou

Máme zájem zúčastnit se veletrhu INTERFORST 2018 jako vystavovatel,
zašlete nám prosím oficiální přihlášku k účasti
										

v němčině
v angličtině
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