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INTERPROTEC 2010

•	 75 vystavovatelů z 12 zemí

•	 28 % ze zahraničí

•	 1 408 m2 čisté výstavní plochy

Veletrh se konal společně s nejvýznamnějšími 
průmyslovými veletrhy ve střední Evropě: 
MSV, IMT, WElDINg, FOND-EX a PROFINTECh.

Společně konané veletrhy navštívilo celkem  
71 347 návštěvníků z 59 zemí.
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Proč vystavovat na veletrhu 
INTERPROTEC

Bezpečnost, ochrana života, zdraví a majetku 
= hodnoty v popředí zájmu vyspělých zemí 
celého světa

•	 Jedinečná příležitost svého druhu v ČR

•	 Společné konání s MSV 2012 – výjimečný potenciál 
budoucích klientů, nové kontakty a obchody

•	 Firmy z oborů slévárenství a svařování, důlní a hutní 
techniky patří k největším odběratelům ochranných 
pracovních pomůcek

•	 Pravidelná účast nejvýznamnějších firem z oboru

•	 Vysoká kvalita exponátů

•	 Vysoce odborná návštěvnická struktura

•	 Moderní výstavní areál lídra středoevropského 
výstavnictví – a.s. Veletrhy Brno

•	 Rozsáhlý odborný doprovodný program reagující na 
aktuální dění v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

Oborové členění
•	 Ochrana rukou, hlavy, zraku a sluchu

•	 Ochrana dýchacích orgánů

•	 Ochrana těla a nohou

•	 Ochrana proti pádu

•	 Textilie, polotovary a materiály pro výrobu prostředků 
osobní ochrany a bezpečnosti

•	 Pracovní a ochranné oděvy

•	 Ochranné masti a dermatologické prostředky

•	 Ergonomie pro zdraví

•	 Bezpečnost na pracovištích

•	 Technické prostředky k ochraně pracovního prostředí

•	 Testery na alkohol a jiné návykové látky

•	 Prostředky první pomoci

•	 Měřící a testovací zařízení

•	 Práce s nebezpečnými materiály

•	 Informace a odborná literatura

•	 Vzdělávání, poradenství, služby

•	 Systémová bezpečnost

Cenové podmínky účasti
Nájemné výstavní plochy:
krytá plocha:  již od  2 520 Kč /m2

venkovní plocha:  již od 1 170 Kč /m2

Registrační poplatek:   7 000 Kč

Synergické efekty
Veletrh INTERPROTEC se opět koná současně  
s nejvýznamnějšími průmyslovými veletrhy  
ve střední Evropě.

54. mezinárodní 
strojírenský veletrh
www.bvv.cz/msv

MSV 2012

MSV 2012

8. mezinárodní veletrh  
obráběcích a tvářecích strojů 
www.bvv.cz/imt

21. mezinárodní veletrh  
svařovací techniky
www.bvv.cz/welding

14. mezinárodní  
slévárenský veletrh
www.bvv.cz/fondex

3. mezinárodní veletrh  
plastů, pryže a kompozitů
www.bvv.cz/plastex

4. mezinárodní veletrh  
technologií pro povrchové úpravy
www.bvv.cz/profintech
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