
Vážení obchodní priatelia,
dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu najväčšieho svetového odborného veľtrhu  

Návšteva veľtrhu sa Vám oplatí:
• Veľtrh electronica je najväčším svetovým veľtrhom zameraným na elektronické komponenty, systémy 

a ich aplikácii. Najvýznamnejšie témy veľtrhu electronica 2018: AUTOMOTIVE, WIRELESS, MicroNanoWorld, 
EMBEDDED, PCB, POWER Electronics, Umelá inteligencia a Smart Grid / Smart Energy, lekárska elektronika 
a Chirurgia 4.0, Smart Regeneration a Cyber   Security na klinikách ďalšie.

• Veľtrhu sa tento rok zúčastňuje vyše 3 000 vystavovateľov z 52 krajín na ploche 160 000 m2, veľtrh je väčší 
o dve výstavné haly, celkovo je obsadené 17 hál. Očakáva sa návštevnosť okolo 80 000 odborníkov z celého sveta.

• Veľtrh a jeho vystavovatelia sľubujú, že vďaka živým prezentáciám elektronických aplikácií urobí túto 
akciu pre návštevníkov ešte "uchopitelnější a zážitkovější".

• Súčasťou veľtrhu electronica je prvýkrát Semicon Europa, ktorý rozširuje ponuku v oblasti výroby 
polovodičov. Veľtrh je sprevádzaný bohatým konferenčným programom: Automotive Conference, Embedded 
Platforms Conference, Wireless Congress a Medical Electronics Conference

• Aktuálny zoznam prednášok a zoznam vystavovateľov nájdete na www.electronica.de 

Otváracia doba veľtrhu:
utorok až štvrtok: 09:00 - 18:00, piatok 09:00 - 17:00 
Veríme, že sa rozhodnete k návšteve tohto veľtrhu, 
s priateľským pozdravom 
 

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

Vstupenky, ubytovanie a dopravu

objednávajte 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

STRUČNÝ PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH 
SEKTOROV VEĽTRHU.

 Polovodiče 
 Embedded systémy

 Displeje, mikro 
 a nanosystémy

 Senzorika

 Testovanie a meranie

 Elektronický design

 Pasívne komponenty,   
 elektromechanika 
 a periférie riadiacehos systému

 
 Zásobovanie prúdom

 PCB a iné plošné spoje

 EMS - služby výroby

 elektroniky

 Systémové komponenty

 Automobilový priemysel

 Bezdrôtová komunikácia

 Služby

 Start-upy a nové spoločnosti

Svetový odborný veľtrh elektronických
súčiastok, systémov a aplikácií  
Výstavisko Mníchov I 13. - 16. novembra 2018 
www.electronica.de 

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



OBJEDNÁVKA SLUŽIEB 
www.expocs.cz  

ORGANIZOVANÁ CESTA NA VEĽTRH ELECTRONICA 2018
1. den 13.11.  01.00 hod. odvoz z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice. 03.00 hod. odvoz z Brna z ulice Nádražní oproti hoteluGrand. 05.30 hod. odchod z Prahy zo stanice metra 
Zličín, nástupisko č. 8. Predpokladaný príchod na mníchovskévýstavisko cca  o 11.00 hod. Okolo 17.00 hod. presun do hotela mimo Mníchov, voľný program, alebo spoločná večera. 

2. den 14.11. Po hotelových raňajkách odvoz  na výstavisko a prehliadka veľtrhu, prípadne individuálna návšteva mesta (podľa požiadaviek). Odvoz do zpät  cca o 15.00 -16.00 hod. 

                        doprava kvalitným autobusom, 1x nocľah v hoteli mimo Mníchov  

v dvojposteľových izbách, 1x raňajky, doprovod.

Kolektívom nad 20 osôb poskytujeme možnosť vlastného plánovania

programu zájazdu. Objednávky zasielajte do 25.10.2018.

Zájazd sa uskutoční pri min. počte 25 osôb.

CELKOVÁ CENA 150 EUR OBSAHUJE:    DOPLNKOVÉ SLUŽBY            ZVOĽTE MIESTO ODVOZU

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

Objednávam ubytovanie v jedno- 
lôžkovej izbe - príplatok 25,- EUR

z Brna 

z Prahy              

Z Bratislavy

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy. 
Máme 20 rokov skúseností a tisícky spokojných zákazníkov.OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ  

Termín ubytovania od        do        Počet nocí 

Typ a počet izieb

1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná sa o viacposteľové izby

2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 40–70 EUR osoba/noc.

3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v okolitých obciach nového výstaviska, cena od cca 55 EUR jednoposteľová izba/noc

4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 90 EUR izba/noc

5. Iná kategória – upresnite prosím Vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160

Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz
 

Firma:      Kontaktná osoba:

Ulica:      PSČ:    Mesto:

Pevná linka:     IČO:   IČ-DPH:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

Účastník zájezdu/ 
Registrácia vstupenky:        Dátum narodenia (z dôvodu uzavretia cest. poistenia):

Účastník zájazdu/ 
Registrácia vstupenky:     Dátum narodenia:

Účastník zájazdu/ 
Registrácia vstupenky:     Dátum narodenia:

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. DÁTUM NARODENIA UVEĎTE LEN PRI OBJEDNÁVKE ZÁJAZDU 

ZĽAVNĚNÉ  VSTUPENKY OBJEDNÁVAJTE ONLINE  

1-denná vstupenka za 27,50 EUR (cena na mieste EUR 34,50)

2-denná vstupenka za 46,50 EUR (cena na mieste EUR 58,-)

Permanentka za 63,- EUR (cena na mieste EUR 78,-)

Skupinová vstupenka nad 10 os. za EUR 27,50 (k dispozícii len na mieste)

Študentská vstupenka za 19,- EUR (k dispozícii len na mieste)

Veľtrh je povinne registrovaný, je nutné 
uviesť mená osôb, pre ktoré sú vstupen-
ky objednávané. Registrovať sa môžete 
iba cez www.electronica.de/ticket, kde 
možno platiť len kartou. Zaregistrovaní 
návštevníci dostanú po úhrade elektro-
nickú vstupenku v PDF na vytlačenie, 
ktorá už oprávňuje k priamemu vstupu na 
veľtrh. Vstupenky platia na ktorýkoľvek 
deň veľtrhu. Ku vstupenke dostanete na 
mieste katalóg zadarmo.


