
Hlavní magnet Vaší expozice

* na vyžádání zajistíme překlad OBRAŤTE

Název výrobku 

Popis, přednosti (text max. 400 znaků!)

anglicky*
Název výrobku 

Popis, přednosti 

NOVINKA � ANO � NE

Vystavovatel: Kontaktní osoba:

Vystavujeme na stánku firmy (vyplní spoluvystavovatel):

Telefon: Fax: E-mail:

KÓD
Použijte z přílohy oborové členění - max. 1 kód!

KÓD
Použijte z přílohy oborové členění - max. 1 kód!

Název výrobku 

Popis, přednosti (text max. 400 znaků!)

anglicky*
Název výrobku 

Popis, přednosti 

NOVINKA � ANO � NE

Prosíme, vyplňte přihlášku čitelně, v opačném případě neručíme za správnost údajů! 
Texty lze zasílat rovněž elektronickou poštou na: jaskulkova@expodata.cz, kopecka@expodata.cz
Nezapomeňte, prosím, uvést kód z přiloženého oborového členění, pod který Váš exponát patří. 
Novinky a exponáty najdete na internetu, CD-ROMu a v elektronickém informačním systému ELIS pro návštěvníky veletrhů.

PŘEHLED NOVINEK A VYBRANÝCH EXPONÁTŮ PŘIHLÁŠKA

Vážení vystavovatelé,

nabízíme Vám zveřejnění exponátových novinek, které budete prezentovat ve svých veletržních expozicích. Přehled exponátových novinek 
bude k dispozici před zahájením i v průběhu veletrhů na www.bvv.cz/stainless, dále bude distribuován odborným novinářům.  
Tato služba je poskytována bezplatně.

Adresa: 
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Fax: +420 541 153 044
E-mail: stainless@bvv.cz

31. 3. 2015UzávěrkA

zápis zdArmApŘEHLEd EXpONáTOvÝCH NOviNEk

5.–6. 5. 2015, Brno–výstaviště

zašlete, prosím, poštou, faxem nebo elektronicky:

Název exponátu

kód (oborové členění viz www.bvv.cz/stainless – nomenklatura)

krátký popis

Oblast využití výrobků (text max. 300 znaků)

přínos pro zákazníky

vzOr zápisU

Ložisko kuličkové 626 nerez

6. 1

Kvalitní nerezová kuličková ložiska.

Pro použití v náročném a agresivním prostředí.

Delší životnost a výdrž v náročném prostředí jako je lodní a letecký průmysl.

základní údaje o vystavovateli
vystavovatel:                                                                                                            kontaktní osoba: 

vystavujeme na stánku firmy (vyplní spoluvystavovatel):

Telefon:                                                                                                                   E-mail:

Obraťte prosím!

8. mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí



Název exponátu

kód (oborové členění viz www.bvv.cz/stainless – nomenklatura)

krátký popis

Oblast využití výrobků (text max. 300 znaků)

přínos pro zákazníky

Název exponátu

kód (oborové členění viz www.bvv.cz/stainless – nomenklatura)

krátký popis

Oblast využití výrobků (text max. 300 znaků)

přínos pro zákazníky
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