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POZVÁNKA PRE  NÁVŠTĚVNÍKOV

MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH 
TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
NOVÉ VÝSTAVISKO MNÍCHOV

Tel.: +420 545 176 158-60

Fax: +420 545 176 159

info@expocs.cz               

www.expocs.cz

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

OR-oddíl C, vložka 13196

Příkop 4, 604 45  Brno

IČO: 499 66 154  
DIČ: CZ499 66 154

Veľtržná poradenská a reklamná 

kancelária, oficiálne zastúpe-

nie veľtržnej spoločnosti Messe 

München GmbH pre Českú 

a Slovenskú republiku

 

Vážení obchodní priatelia,                                                                     Brno, február 2007

dovoľujeme si vás pozvať na návštevu svetového odborného veľtrhu

Dôvody pre Vašu návštevu:
  Medzinárodný veľtrh textilných strojov ITMA sa koná už od roku 1951 s periodicitou 4 roky. Je celosvetovo najväčšou 

výstavou textilných strojov a príslušenstva, miestom konania je tohto roku supermoderné výstavisko v Mníchove.

  Veľtrhu ITMA 2007 sa zúčastní rekordný počet 1.300 vystavovateľov z 50-tich štátov na rekordnej 
výstavnej ploche 180.000m2

  Na veľtrhu ITMA výrobcovia predstavia najmodernejšie stroje a zariadenia pre výrobu a spracovanie textilu 
a odevov. Využite i Vy jedinečnú príležitosť na návštevu tejto svetovej prehliadky inovácií a živých ukážok techno-
logických procesov pri spracovaní textilu a odevov.

  Organizátorom svetového veľtrhu je európsky odborný zväz CEMATEX.

Veľtržná ponuka:

Dôležité informácie:
Otváracia doba: denne od 9.00 do 18.00 hod. Bližšie infromácie k veľtrhu je možné získať a zľavnené vstupenky 
je možné si zakúpiť aľebo objednať v našich predpredajných kanceláriách: 

 v Česku:  EXPO-Consult+Service, s. r.o. Na Slovensku: Expo Trade Center
             Příkop 4, 604 45 Brno                                                 Ing. Tatiana Veselá
             tel. +420 545 176 158, fax: +420 545 176 159  Tel: 047 4512474 Fax: 047 4330427
             info@expocs.cz, www.expocs.cz                                                www.tradecenter.szm.sk  
                                                                                              tradecenter@stonline.sk 
Veríme, že sa rozhodnete navštíviť tento prestížny veľtrh.
Zabezpečíme vám kompletný návštevnícky servis.

ing. Jaroslav Vondruška
zástupce Messe München pro ČR a SR

  Stroje pre prípravu pradenia, výrobu chemic-
kých vlákien, pradiace stroje, pomocné stroje 
a príslušenstvá

  Tkacie stroje, texturovanie, skanie, pomocné 
stroje a príslušenstvá

  Stroje na výrobu, vytvrdzovanie a úpravu vlny, 
výroba plste, pomocné stroje a príslušenstvá

  Stroje na prípravu tkania, tkanie, stroje na spra-
covanie klkov, pomocné stroje a príslušenstvá

  Pletacie stroje, stroje na výrobu pančuchového 
tovaru, pomocné stroje a príslušenstvá

  Pletacie stroje, výšivkové stroje, príslušenstvá

  Stroje na zušľachťovanie textilu, pomocné 
stroje a príslušenstvá

  Stroje a príslušenstvá pre konfekčný priemysel

  Zariadenie pre recykláciu, redukciu a elimináciu 
odpadu

  Laboratórne, skúšacie, meracie prístroje

  Stroje a zariadenia na dopravu, manipuláciu, 
skladovanie a balenie

  Software pre design, dohľad a spracovanie, 
integrovaná výroba

  Farby a chemikálie pre textilnú výrobu

  Zariadenia a výrobky na údržbu strojnej 
prevádzky

  Technické informačné pramene

  Vzdelanie a výskum

Objednávka vstupeniek, 
ubytovania, zájazdu



Navštívte obrazovú databázu ponúkaných hotelov na www.expocs.cz
Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz
 

FAXOVÁ OBJEDNÁVKA 
Faxové číslo: +420 545 176 159, www.expocs.cz

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 zájazdu):     (Dátum narodenia):

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU A DÁTUM NARODENIA UVEĎTE LEN PRI OBJEDNÁVKE ZÁJAZDU  (PRE VIACEJ OSÔB)

OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA 

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 viaclôžkové izby

2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 41–70 EUR osoba/noc.

3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v obciach v okolí nového výstaviska, cena od cca 55 EUR jednolôžková 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

OBJEDNÁVKA ZÁJAZDU NA VEĽTRH ITMA 2007
1. deň 14.09. 00.00 hod (o polnoci z 13. na 14.) odjazd z Bratislavy z hlavnej železničnej stanice – Predstaničné hlavné námestie.
02.00  hod.  odjazd z Brna z ulice Nádražní oproti hotelu Grand. 04.30 hod.  odjazd z Prahy z nám. I.P.Pavlova od Lekárskeho domu.
 05.30 odjazd z Plzne z výstaviska. Predpokladaný príjazd na mníchovské výstavisko o cca 10.00 hod. O cca 17.00 hod. presun do komfort-
ného hotela mimo Mníchova, tu potom voľný program, alebo spoločná večera. 
2. deň 15.09. Po hotelových raňajkách odjazd na výstavisko a prehliadka veľtrhu, alebo individuálna návšteva centra mesta (podľa voľby). 
Odjazd do Česka o cca 17.00 hod. Predpokladaný návrat do Prahy – 23.00, do Brna asi o 01.30 hod, do Bratislavy asi o 3.30 hod 16.09.

                        z Brna 

z Prahy         

z Bratislavy     

z Plzne   

dopravu kvalitným autobusom, 1x nocľah v komfortnom hoteli mimo 

Mnichov v dvojlôžkových izbách, 1x raňajky, cestovné poistenie, sprievodca. 

Kolektívom nad 20 osôb poskytujeme možnosť vlastného plánovania pro-

gramu zájazdu. Objednávky posielajte do 05.09.2007. Zájazd sa bude konať 

pri min. počte účastníkov 25 osôb. * Odjazd z Bratislavy sa uskutoční pri 

minimálnom počte 10 záujemcov.

Objednávam večeru (pečené bravč. 
koleno+príloha,pivo) v cene 446,- Sk

Objednávam ubytovanie v jedno-
lôžkovej izbe - príplatok 562,-Sk

CENA ZÁJAZDU 4.500,- SK OBSAHUJE:   DOPLNKOVÉ SLUŽBY            ZVOĽTE MIESTO ODJAZDU

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy. 
Máme 7 rokov skúseností a stovky spokojných zákazníkov.

NAŠA CK JE POISTENÁ PRE PRÍPAD ÚPADKU
PODĽA ZÁKONA Č.159/1999 SB.

BUY NOW

Pri objednávke do 12.04

Jednodenná: 1.308,- Sk
Permanentka: 2.340,- Sk

Pri objednávke do 20.09

Jednodenná: 1.687,- Sk
Permanentka: 3.064,- Sk

Ceny pri kúpe na mieste

Jednodenná: 69,- EUR
Permanentka: 98,- EUR

Študentská (len na mieste)

Jednodenná: 19 EUR
Permanentka: 29 EUR

Objednávam 1-dennú vstupenku/y                   ks        Objednávam permanentku/y                    ks
Pri zasielaní na dobierku k cenám pripočítavame poštovné a balné, cca 80,- Sk. Vstupenky platia na ktorýkoľvek deň veľtrhu.

OBJEDNÁVKA ZĽAVNENÝCH PREDPREDAJNÍCH VSTUPENIEK


