
Vážení obchodní priatelia,                  Brno, apríl 2018 
dovoľujeme si vás pozvať na návštevu najväčšieho svetového odborného veľtrhu

 Veľtrh AUTOMATICA je najväčšou svetovou prehliadkou automatizácie a robotiky, na ktorom 
prezentuje svoje výrobky takmer 850 vystavovateľov zo 30 krajín na výstavnej ploche 66 000 m2.

 Veľtrh AUTOMATICA prezentuje tému robotiky a automatické výroby najmä pre odbory: elektrotech-
nický, kovospracujúci priemysel, automobilový, priemysel plastov, obalov, potravinársky a farmaceu-
tický. Akcia je celosvetovo najvýznamnejšia v odbore priemyselnej a servisnej robotiky a je zameraná 
na optimalizáciu a zvýšenie produktivity výroby rôznych priemyselných odborov. Veľtrh vám ukáže ako 
pomocou modernej robotiky, montážne a manipulačnej techniky znížite svoje náklady na prevádzku pri 
dosiahnutí vyššej kvality. Veľtrhu sa zúčastňujú poprední svetoví výrobcovia robotov a ich aplikácií ako: 
ABB, FANUC, EPSON, KUKA, SCHUNK, YASKAWA, UNIVERSAL ROBOTS, Stäubli, DOOSAN Robotics a 
ďalší.

 Veľtrh je určený nielen pre výrobné manažérov, ale aj pre konštruktérov a vývojárov a odborníkmi na 
automatizáciu výroby. Highlights: AUTOMOBIL PRODUKTION kongres, International Symposium 
on Robotics, Industry 4.0 demonstrators, automatica Makeathon, Úloha človeka vo Smart Factory.

 Odborové zameranie veľtrhu: 
Integrated Assembly Solutions • Priemyselná robotika • Priemyselné spracovanie obrazu • Profesionálna 
servisné robotika • Polohovacie systémy • Technika pohonu • Senzory • Riadiaca technika • Bezpečnostné 
technológie • Dodávka technológie • Software • Služby a poskytovatelia služieb • Výskum a technológie.

Aktuálny zoznam vystavovateľov nájdete na www.automatic-munich.de

Pre zľavnené vstupenky v eurách, organizované cesta a individuálne ubytovanie kontaktujte:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 604 45 Brno   
Tel.: +420 545 176 158, info@expocs.cz I www.expocs.cz 

Veríme, že Vás naša pozvánka zaujme a rozhodnete sa pre návštevu 
tejto najväčšej odbornej udalosti roka.

S priateľským pozdravom

Ing. J. Vondruška, 
zástupca Messe München pre ČR a SR

P O Z V Á N K A  P R E  N Á V Š T E V N Í K O V

Zľavnené vstupenky, individuálne ubytovanie, 
zájazdy. Viac informácií na zadnej strane.

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
604 45  Brno

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

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

8. vedúci odborný veľtrh 
pre smart automatizáciu a robotiku

Výstavisko Mníchov I 19.-22. júna 2018
www.automatica-munich.com 



Zaisťujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy. 
Máme 15 rokov skúseností a stovky spokojných zákazníkov.

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ORGANIZOVANEJ CESTY A DÁTUM NARODENIA UVEĎTE LEN PRI OBJEDNÁVKE CESTY

Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz

Firma:	 	 	 	 	 	 Kontaktná	osoba:

Ulica:	 	 	 	 	 	 PSČ:	 	 		 Mesto:

Pevná	linka:	 	 	 	 	 IČO:	 	 	 DIČ:

Mobil:	 	 	 	 	 	 E-mail:

Fax:	 	 	 	 	 	 www:

Účastník	cesty:		 	 	 	 	 Dátum	narodenia	(z	dôvodu	uzatvorenia	cest.	poistenia):

(Účastník	cesty):		 	 	 	 	 (Dátum	narodenia):

(Účastník	cesty):		 	 	 	 	 (Dátum	narodenia):

DOPYT INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA  

Termín ubytovania od        do        Počet nocí 

Typ a počet izieb:

Poloha ubytovacieho zariadenia:           centrum mesta             širšie centrum+okraj             okraj+obce v okolí

Typ ubytovacieho zariadenia:          penzion/gasthof hotel         stredná kategória hotel          vyššia kategória

V prípade nejasností Vaše požiadavky upresnite telefonicky alebo mailom: 00420 545 176 160, koci@expocs.cz. 

Na webe www.expocs.cz môžete objednať ubytovanie online.

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB 
www.expocs.cz 

OBJEDNÁVKA ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK

1-denná vstupenka za 24,- EUR (cena na mieste: 34,- EUR)

Permanentka za 41,- EUR (cena na mieste za 58,- EUR)

Skupinová (od 10 os) a študentská vstupenka za: 20,- EUR k dostaniu len na mieste

Veľtržný katalóg je v cene vstupenky

z Prahy	

z Bratislavy														

z Brna			

Ks

Ks

Veľtrh	je	povinne	registrovaný,	je	nutné	uviesť	mená	osôb,	pre	ktorých	sú	vstupenky	objednávané.	Registrovať	sa	môžete	buď	na		www.expocs.
cz	(platba	v	EUR,	máme	banku	na	Slovensku)	alebo	na	www.automatica-muenchen.com/tickets.	Zaregistrovaní	návštevníci	obdržia	e-mailom	tzv.	
Print-Home-Tickets,	s	ktorými	môžu	ísť	bez	ďalšieho	zdržovania	priamo	na	veľtrh.	Vstupenky	platia	na	ktorýkoľvek	deň	veľtrhu.

OBJEDNÁVKA ORGANIZOVANEJ CESTY NA AUTOMATICA 2018
Před	odesláním	objednávky	kontaktujte	prosím	koci@expocs.cz	ohledně	informace	o	obsazenosti	cesty.

1. deň 19.06.		01.00	odchod	z	Bratislavy,	03.00	hod.	odchod	z	Brna	z	ulice	Nádražní	naproti	hotela	Grand.	05.30	hod.	odchod	z	Prahy	od	
stanice	metra	Zličín,	stanica	zájazdových	autobusov	č.	8.	Predpokladaný	príchod	na	mníchovské	výstavisko	o	cca	10.30	hod.		
V	popoludňajších	hodinách	presun	do	komfortného	hotela	mimo	Mníchov,	tu	potom	voľný	program	či	večera,	možnosť	využitia	sauny.
2. deň 20.06. Po	hotelových	raňajkách	odchod	na	výstavisko	a	celodenná	prehliadka	veľtrhu,	či	individuálna	návšteva	centra	
mesta	(dľa	voľby).	Odchod	do	Česka	o	cca	15.00	hod.	Predpokladaný	návrat	do	Prahy	–	22.00,	do	Brna	asi	o	00.30	hod.,		

dopravu kvalitným autobusom, 1x nocľah v komfortnom hoteli mimo  

Mníchov, 1x raňajky, cestovné poistenie, sprievodca.  

Kolektívom nad 20 osôb poskytujeme možnosť vlastného plánovania  

programu cesty. Objednávky zasielajte do 15.05.2018.  

Cesta sa uskutoční pri min. počte 20 osôb.

Objednávam	večeru	(grilované	špeciality,	
bohatý	výber	príloh)	v	cene	21,-	EUR

Objednávam	nocľah	v	jednolôžkovej	
izbe	-	príplatok	25,-	EUR

CENA ZA CESTU 150,- EUR OBSAHUJE:              DOPLNKOVÉ SLUŽBY             ZVOĽTE PROSÍM MIESTO ODCHODU


