
 

 
Vážení obchodní přátelé, jménem veletržní společnosti Messe Düsseldorf si Vás 

dovolujeme pozvat k návštěvě mezinárodního veletrhu  
 

 

 
 

 

 

 

 

K 2016 

NEJVĚTŠÍ  

SVĚTOVÝ VELETRH 

PLASTŮ A KAUČUKU 
International Trade Fair No 1. 

for Plastics and Rubber worldwide 

19. – 26. 10. 2016 

VÝSTAVIŠTĚ DÜSSELDORF 
www.k-online . d e | w w w.bvv.c z 

K 2016 patří k mezinárodně nejdůležitějším veletrhům v oblasti zpracování plastů a pryže. 
Je považován za absolutní světovou špičku svého oboru.  

Letošním rokem navazuje na úspěchy předchozích ročníků. Po tříleté pauze, dává 
příležitost prezentovat vlastní výrobky a nejnovější technologie, mezi oborovou elitou. 

 

Hlavní produktové kategorie veletrhu: 

  suroviny pro výrobu a zpracování  

plastů  a kaučuku   

  polotovary, technické dí ly a 

výrobky z vyztužených plastů  

  stroje a nástroje  pro zpracování  

  chemický průmysl  

  produkce pryže  

  plasty v automobi lovém průmyslu  

  oborové služby  

 

Veletrh je určen primárně pro obory:  
 

  Výrobci,  zpracovate lé a d istr ibutoř i  

umělých hmot a kaučuku .   

  Chemický, stavební , automobi lový, 

strojn í a e lektrotechnický průmysl.  

  Medic ína, opt ika, jemná mechanika.  

  Informační technologie , energet ika.  

  Zeměděls tv í .  

  Sportovní a volnočasové aktiv ity .  

 

Posledního ročníku konání v roce 

2013 se veletrhu na ploše 

168.000 m2 zúčastnilo 3.220 

vystavovatelů z 52 zemí světa. 

 
Navštívilo ho 218.000 odborných 

návštěvníků, z celkem 59 států. 

 

 
Více na:  

www.k-onl ine .de  
 

 

 
Expozice vystavujících firem na K 2016 doplní speciální přehlídka ilustrující široké 
možnosti využití plastů a jejich stále rozmanitější vlastnosti.  
Jako např. zdraví a výživa, kvalita života, komunikace a globální sítě, energetická 
efektivita a ochrana klimatu, nebo bezpečnost a mobilita. 
 

Vstupenky na veletrh K 2016 jsou dostupné: 

 
 v Online Shopu Messe Düsseldorf 

www.k-online.com/tickets 

 
 nebo v předprodeji Veletrhy Brno a.s. 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

 

 

 

http://www.k-online.de/
http://www.k-online.de/
https://eshop.messe-duesseldorf.de/cgi-bin/bms_visit/lib/pub/tt.cgi/Preise_%C3%96PNV.html?oid=7675&lang=1&ticket=g_u_e_s_t
http://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby/


Uvažujete–li o návštěvě veletrhu K 2016, Veletrhy Brno, a.s. Vám rády nabídnou: 

 
Předprodejní ceny vstupenek a katalogů : 

 Předprodej BVV na veletrhu Online Shop Messe Düsseldorf 

Jednodenní vstupenka K 2016 1.347,- Kč 65 € 49 € 

Třídenní vstupenka K 2016 2.970,- Kč 135 € 108 € 

Katalog K 2016 poukaz * 550,- Kč 25 € 25 € 

Katalog K 2016 výtisk poštou ** 715,- Kč 25 € 25 € + 15 € poštovné 

 
* poukaz na katalog předložíte na informační přepážce výstaviště Düsseldorf, kde Vám bude vydán výtisk katalogu K 2016 

** katalog K 2016 jde do tisku 04. 10. 2016, předpokládaná dostupnost na BVV od 10. 10. 2016 

 
Vstupenky jsou při cestě na veletrh a zpět použitelné i jako jízdenky v hromadné dopravě pod označením VRR. 

 
Vstupenky z předprodeje BVV snadno objednáte vyplněním formuláře na stránkách www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

Jako objednávku můžete využít též návratku v záhlaví této pozvánky. Předprodej vstupenek u nás není časově omezen. 
 

 

 
Rezervujte si u nás zájezdy , z nabídek partnerských cestovních kanceláří:  

K 2016          18. - 20. 10. 2016 (Út-Čt) 

 

PROGRAM ZÁJEZDU AUTOKAREM  

1. den odjezd v 6.00 hodin z Brna, z Prahy v 8:40, z Plzně 
9:30 příjezd do Düsseldorfu, nocleh 

2. den návštěva veletrhu; odjezd z Düsseldorfu v 19:00 

3. den příjezd do Plzně, Prahy a Brna v ranních hodinách  

■ Cena zahrnuje – dopravu, 1x ubytování 

(2 lůžkové pokoje) a technického průvodce 

■ Přiobjednat lze: snídaně 200,- Kč/os./den, 

komplexní pojištění za 30,- Kč / den 
(úraz, storno, léčebné výlohy) 

■ Cena nezahrnuje: 1 denní vstupenku 

 

Pro kompletní nabídku cest. služeb, hotelů, ubytování, a zájezdů našich partnerských 

cest. kanceláří, navštivte prosím naše webové stránky  www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

 

     Objednávkový formulář K 2016     

 

POLOŽKA cena počet 
Jednodenní vstupenka K 2016 1.347,- Kč  
Třídenní vstupenka K 2016 2.970,- Kč  
Katalog K 2016 poukaz 550,- Kč  
Katalog K 2016 výtisk poštou 715,- Kč  

Rezervace třídenní autokarový zájezd 4.000,- Kč  
 

Jméno a příjmení: 

Firma: 

IČO: DIČ: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Datum: 

 

Podpis / Razítko: 

 

Objednávku odešlete prosím na adresu: Miroslav Kožnar, Veletrhy Brno , a.s., Výstaviště 405/1, 
64700 Brno, nebo na E-mail: mkoznar@bvv.cz. Kontaktní tel: 541  159 190, GSM: +420 602 594 810 

http://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby/

