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BRNO, VÝSTAVIŠTĚ 22. – 24. 5. 2013
16. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

VELETRH PYROS/ISET 
V NOVÉM TERMÍNU!

Bezpeãnostní veletrhy 
se uskuteãní ve dnech
22. – 24. kvûtna 2013.

DÛvody pro pfiesun do tohoto termínu
vyplynuly z ohlasÛ vystavovatelÛ 
a náv‰tûvníkÛ. 16. mezinárodní veletrh
poÏární a bezpeãnostní techniky a slu-
Ïeb PYROS/ISET se tak uskuteãní spolu
s Mezinárodním veletrhem obranné 
a bezpeãnostní techniky IDET 2013. 

Souběžně probíhá 

12. mezinárodní veletrh obranné 

a bezpečnostní techniky 

Dagmar Darmopilová
Tel.:+420 541 152 944
Fax:+420 541 153 054
E-mail: ddarmopilova@bvv.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Minul˘ roãník se konal spoleãnû s Mezinárodním veletrhem obranné a bezpeãnostní techniky IDET 
pod názvem Veletrhy integrovaného záchranného systému a tato koncepce se osvûdãila. „Vãas jsme
zareagovali na aktuální trendy integrace a prohlubující se spolupráce obrann˘ch a bezpeãnostních
struktur a zájem o úãast na loÀském roãníku potvrdil, Ïe jdeme správn˘m smûrem,“ konstatoval 
fieditel veletrhu Jifií Rousek. V roce 2013 se veletrhy uskuteãní v termínu 22. – 24. kvûtna 2013.

PYROS/ISET A IDET OPĚT SPOLEČNĚ

V rámci celého komplexu VeletrhÛ integrovaného záchranného systému se na brnûnském v˘stavi‰ti
prezentovalo 555 firem z 27 zemí. Rekordní byl zájem náv‰tûvníkÛ – veletrhy si prohlédlo 30 935 
v˘hradnû registrovan˘ch odborníkÛ. Tradiãnû vysok˘ byl zájem zahraniãních partnerÛ, ktefií do Brna
pfiijeli ze 34 zemí. Na základû pozvání ministra obrany veletrh nav‰tívilo 21 oficiálních armádních 
delegací z 19 zemí a vojen‰tí a leteãtí pfiidûlenci z dal‰ích 23 zemí. StûÏejním doprovodn˘m progra-
mem byla 11. mezinárodní konference PYROMEETING s nosn˘m tématem Chemická a radiaãní 
bezpeãnost âeské republiky s úãastí více jak 150 odborníkÛ. S velk˘m zájmem vefiejnosti se setkal 
také Den dobrovoln˘ch hasiãÛ, tedy sobotní program se soutûÏemi mlad˘ch hasiãÛ, muÏÛ a Ïen 
v poÏárním útoku. K vidûní byly atraktivní ukázky zásahÛ policie i hasiãÛ a nechybûly ani prezentace
preventivnû v˘chovn˘ch programÛ pro dûti i dospûlé.

OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHEM PYROS/ISET 2011

Pro vystavovatele, ktefií se pfiihlásí k úãasti do 1. prosince 2012 je pfiipraveno zajímavé 

cenové zv˘hodnûní. Za metr ãtvereãní v˘stavní plochy zaplatí 2 520 Kã u kryté a 1 260 Kã

u venkovní v˘stavní plochy. Po tomto termínu jiÏ budou platit plné ceny, tedy 2 800 Kã u kryté

a 1 400 Kã u venkovní v˘stavní plochy. Pofiadatelé pfiipravili také nûkolik cenovû velmi 

zajímav˘ch balíãkÛ – tedy kombinaci v˘stavní plochy a v˘stavby stánku. 

Kompletní ceník a seznam tûchto speciálních nabídek naleznete  zde:  

PŘIHLASTE SE VČAS - ZÍSKÁTE VÝHODNĚJŠÍ CENY

➝

www.bvv.cz/pyros-iset/jak-se-prihlasit

