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

POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Vážení obchodní priatelia, 					
dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu svetového veľtrhu č. 1 vo vašom odbore:

Brno, máj 2013

drinktec 2013 I www.drinktec.com
Svetový veľtrh nápojovej techniky
a technológií Liquid-Food
Výstavisko Mníchov, 16.-20. september 2013
Dôvody pre Vašu návštevu:
• Veľtrhu sa pravidelne zúčastňuje okolo 1.500 firiem zo 75 krajín na výstavnej ploche 120.000 m2, 		
očakáva sa návšteva 60.000 obchodníkov zo 170 krajín sveta!
• Veľtrh drinktec je celosvetovo najväčším stretnutím zástupcov z oblasti priemyslu zaoberajúceho
sa technikou pre nápojový priemysel, tekutou stravou a nápojmi. Veľtrh predstaví komplexné technologické procesy: od výroby cez plnenie a balenie až po predaj nápojov a tekutej stravy - suroviny, prísady
do nápojov, vrátane logistických riešení.
• Veľtrh drinktec rozširuje svoju ponuku v oblasti tekutej stravy predovšetkým o mlieko a tekuté mliečne
výrobky, čo sa odráža nakoniec i v štruktúre vystavovateľov veľtrhu.
• Témy procesnej techniky presahujúce jednotlivé výrobné odbory, procesná automatizácia, riadenie,
riadiace techniky a IT uvidíte na veľtrhu na živo a vo veľkom rozsahu.
• Zaostrené na nealkoholické nápoje - veľtrh drinktec 2013 ukáže vhodné technologické riešenia
pre balené vody, šťavy a nealkoholické nápoje, stredobodom záujmu veľtrhu bude samozrejme i pivo.
• Upozornenie: v roku 2013 sa nekoná veľtrh Brau Norimberg. Súbežne s veľtrhom drinktec sa koná
od 18. do 20. septembra veľtrh oils+fats, celosvetovo ojedinelý odborný veľtrh zaoberajúci sa technológiou
a obchodom s olejmi a tukmi.
Aktuálny prehľad konferencií a zoznam vystavovateľov nájdete na www.drinktec.de
Otváracia doba: denne od 9.00 do 18.00, v piatok do 17.00.

Využite dotovaný zájazd na veľtrh s odchodom z Bratislavy!

Bližšie informácie k veľtrhu, zľavnené vstupenky za Kč, individuálne ubytovanie, zájazdy
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45. Brno, tel. +420 545 176 158, fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz, www.expocs.cz
Veríme, že sa rozhodnete k návšteve tohto prestížneho veľtrhu.
Zaistíme Vám kompletný návštevnícky servis.
ing. Jaroslav Vondruška
of. zástupca Messe München Int. pre ČR a SR

Objednávka vstupeniek, ubytovania a dotovaného zájazdu

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
www.expocs.cz

fax: +420 545 176 159

Uveďte mená osôb pre registráciu vstupeniek:

OBJEDNÁVKA ZĽAVNENÝCH VSTUPENIEK

.............................................................................

1-denná vstupenka za 28,- EUR (cena na mieste 55,- EUR)

Ks

3-denná za 49,- EUR (cena na mieste 95,- EUR)

Ks

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Študentská: 7,-EUR (len na pokladni )

.............................................................................

Veľtrh je povinne registrovaný, je nutné uviesť mená osôb, pre ktorých sú vstupenky objednávané. Registrovať sa môžete buď na www.drinktec.de
alebo na www.expocs.cz. Po registrácii návštevníci obdržia e-mailom online vstupenku, ktorá už platí pre priamy vstup na veľtrh. Vstupenky platia
na ktorýkoľvek deň veľtrhu, ku vstupenke obdržíte pri vchode na výstavisko tlačený katalóg vystavovateľov zdarma.

OBJEDNÁVKA DOTOVANÉHO ZÁJAZDU NA VEĽTRH

Naša CK je poistená pre prípad
úpadku podľa zákona Č.159/1999 SB.

1. deň 18.09. 01.00 hodin odjazd z Bratislavy od Hlavnej železničnej stanice. 03.00 hod. odchod z Brna z ulice Nádražní naproti hotela
Grand. 05.30 hod. odchod z Prahy od stanice metra Zličín, Predpokladaný príchod na mníchovské výstavisko o cca 10.30 hod. Po prehliadke veľtrhu presun do hotela mimo Mníchov, tu potom voľný program, či spoločná večera.
2. deň 19.09. Po hotelových raňajkách odchod na výstavisko a celodenná prehliadka veľtrhu, či individuálna návšteva centra mesta
(dľa voľby). Odchod do Česka o cca 16.00 hod. Predpokladaný návrat do Bratislavy o 01.30 hod.
CENA ZÁJAZDU 110,- EUR OBSAHUJE: 		
dopravu kvalitným autobusom, 1x nocľah v hoteli mimo Mníchov
v dvojposteľových izbách, 1x raňajky, cestovné poistenie, sprievodca.
Skupinám nad 10 osôb poskytujeme množstevnú zľavu.
Objednávky zasielajte do10.09.2013. Zájazd sa uskutoční
pri min. počte 20-tich osôb.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

		

ZVOĽTE, PROSÍM, MIESTO ODVOZU

Objednávam večeru (pečené koleno,
príloha, pivo) v cene 15,- EUR

z Bratislavy

Objednávam nocľah v jednoposteľovej
izbe - príplatok 25,- EUR

z Prahy

z Brna

Kolektívom pripravíme zájazd na mieru!

OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA
Termín ubytovánia od 				

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Máme10 rokov skúseností a stovky spokojných zákazníkov.

do 				

Počet nocí

Typ a počet izieb:
Poloha ubytovacieho zariadenia:
Typ ubytovacieho zariadenia:

centrum mesta
penzion/gasthof hotel

širšie centrum+okraj
stredná kategória hotel

okraj+obce v okolí
vyššia kategória

V prípade nejasností Vaše požiadavky upresnite telefonicky alebo mailom: +420 545 176 160, koci@expocs.cz. Na webe www.expocs.cz
môžete prechádzať obrazovú databázu partnerských hotelov, kde sú taktiež uvedené orientačné ceny. Objednať ubytovanie môžete onlinee.
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU A DÁTUM NARODENIA UVEĎTE IBA PRI OBJEDNÁVKE ZÁJAZDU

Firma:						

Kontaktná osoba:

Ulica:						

PSČ:		

Mesto:

Pevná linka:					

IČO:			

DIČ:

Mobil:						

E-mail:

Fax:						

www:

Účastník zájazdu: 					

Dátum narodenia (z dôvodu uzatvorenia cest. poistenia):

(Účastník zájazdu): 				

(Dátum narodenia):

(Účastník zájezdu):					

(Datum narození):

Online nezáväzná požiadavka na ubytovanie tiež na www.expocs.cz

