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NávštěvNík souhlasí se zařazeNím do adresNí baNky odborNých NávštěvNíků veletrhu
vISItor agreeS to the be added In a data bank of trade vISItorS to the faIr
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VYPLŇTE	PrOSÍM	HŮLKOVÝM	PÍSMEM,	PŘÍPADNĚ	PŘILOŽTE	VIZITKU	/	fILL In thIS forM In CaPItaL LetterS or enCLoSe a bUSIneSS Card

Místo	/	Place

Příjmení,	jméno,	titul	/	
Surname, first name, title
Název	firmy
Company name

E-mail

Sídlo	firmy,	ulice,	č.	p.
Seat of the company, street, no.:

PSČ	/	Post code

Stát	/	Country

RegistRační kaRta návštěvníka / RegistRation CaRd foR a visitoR

o který z veletrhů máte zájem? / Which trade fair do you prefer?

vaše fuNkce ve firmě / your coMpaNy poSitioN

typ vaší firmy / type of your coMpaNy

druh Návštěvy / type of viSit

obor působNosti vaší firmy / your liNe of buSiNeSS

ozNačte obory, o které máte zájem (max. 4 obory) / iNdicate braNcheS you are iNtereSted iN (Max. 4 braNcheS)

Neplatí	jako	vstupenka.	Proti	předložení	této	karty	obdržíte	u	pokladny	slevněnou	vstupenku	za	80	Kč.	Poslední	den	veletrhu		
7.	4.	2016	je	vstup	zdarma.	/		
not accepted as an entrance ticket. hand in this Card at the cash-desk and get a discount ticket for 80 CZk. on the last day of the fair 
7. 4. 2016 the entry is free of charge.

		1.	 Techagro 		2.	 Silva	regina 		3.	 Animal	Vetex 		4.	 Biomass

		1.	 Majitel,	spolumajitel	/	owner, co-owner
		2.	 Člen	vrcholového	vedení	/	top management member
		3.	 Samostatný	podnikatel,	živnostník	/	Individual entrepreneur, businessman
		4.	 Vedoucí	/	Manager
		5.	 Specialista	/	Specialist

		6.	 Pracovník	firmy	/	Company employee
		7.	 Obchodník,	nákupčí	/	retailer
		8.	 Student	/	Student
		9.	 Jiná	/	other

		1.	 Zemědělský	podnik	/	agricultural farm
		2.	 Samostatně	hospodařící	rolník	/	family farm
		3.	 Lesnický	podnik	/	forestry company
		4.	 Výrobní	podnik	(mimo	zemědělské	podniky)	/	Manufacturing company (non-agricultural)

		5.	 Obchodní	společnost	(mimo	zemědělské	podniky)	/	trading company (non-agricultural)
		6.	 Státní	správa	a	samospráva	/	State administration
		7.	 Školy,	svazy,	asociace	/	Schools, units, associations
		8.	 Jiný		/	other 

		1.	 Služební	s	konkrétními	úkoly	/	official visit with concrete task
		2.	 Služební	se	společenskou	náplní	/	official visit with formal meetings

		3.	 Soukromá	návštěva	/	
	 Private visit

		1.	 rostlinná	výroba	/	Plant-growing
		2.	 Živočišná	výroba	/	animal husbandry
		3.	 Veterinářství	/	veterinary branch
		4.	 Lesnictví	/	forestry
		5.	 Myslivost	/	hunting
		6.	 Biomasa	/	biomass

		7.	 Státní	správa	a	samospráva	/	State administration
		8.	 Potravinářský	průmysl	/	food industry
		9.	 Dřevozpracující	průmysl	/	Wood industry
		10.	Stavebnictví	/	building industry
		11.	Služby	/	Services
		12.	Jiné	/	other

		1.	 Malá	zemědělská	mechanizace	/	Small agricultural machines
		2.	 Zemědělská	technika	/	agricultural technology
		3.	 Prvky	a	agregáty	/	Components and agregates
		4.	 	Technologie	pro	výrobu	krmiv	a	chov	dobytka	/	Machines and equipment  

for green-fodder processing and farm animal breeding 
		5.	 Osivo,	sadba,	agrochemie	/	Seed, planting stock and agrochemistry
		6.	 Zemědělské	stavby	/	agricultural constructions
		7.	 Stroje,	zařízení	a	nářadí	v	lesním	hospodářství	/		
	 Machines, appliances and tools in forestr management 

		8.	 Osivo,	sadba	a	chemie	v	lesním	hospodářství	/		
	 Seed, planting stock and chemistry in forestry
		9.	 Biomasa	/	biomass
		10.	Myslivost	/	game management
		11.	Veterinární	přístroje	a	zařízení	/	veterinary instruments and equipment
		12.	Diagnostické	a	léčebné	přípravky	/	diagnostic and therapeutics products
		13.	Krmiva	a	dietetika	/	feeds and dietetics 
		14.	Zoohygiena	a	sanitace	/	animal hygiene and sanitation
		15.	Expozice	hospodářských	zvířat	/	farm animals exhibitions 

www.techagro.cz       3.–7. 4. 2016       brno – czech republic

14.	mezinárodní	veletrh	
zemědělské	techniky

14th	International	Fair	of	
Agricultural	Technology

13.	mezinárodní		
veterinární	veletrh

13th	International	
Veterinary	Fair

14.	mezinárodní	lesnický	
a	myslivecký	veletrh

14th	International	Forestry	
and	Hunting	Fair

3.	veletrh	obnovitelných	zdrojů	
energie	v	zemědělství	a	lesnictví

3rd	Trade	Fair	for	renewable	
Sources	of	Energy	in	Agriculture	

and	Forestry

www.techagro.cz

Mezinárodní veletrh
zemědělské 

techniky

Mezinárodní
veterinární 

veletrh

Mezinárodní lesnický
a myslivecký 

veletrh

Veletrh obnovitelných
zdrojů energie 

v zemědělství a lesnictví

LOOKING TO THE FUTURE

31. 3. – 4. 4. 2012
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
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organizovaný zájezd
vstup 80 kč

Organised trip
entrance 80 CZK


