
 

 
Veletrhy Brno a.s.  

Výstaviště 1 

647 00 Brno 
 
České zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf,  
a výhradní český prodejce vstupenek na akce MD. 

 
 

Vás zve na  

 

 

 

 

 

 

 

 

glasstec 2016 
MEZINÁRODNÍ 

SPECIALIZOVANÝ VELETRH 

SKLA A SKLÁŘSKÉ TECHNIKY 

VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ SKLA 

discover the world of glass 

20. – 23. 09. 2016 

výstaviště Düsseldorf 
www.glasstec. d e | w w w.bvv.c z 

 

Hlavními obory veletržní nabídky jsou: 

 
  Výroba a technologie výroby skla.  

  Zpracování a zušlechťování  skla.  

  Nástroje, nářadí,  náhradní  dí ly,  

spotřební  materiál ,  sklářské stroje.  

  Sklo používané  ve stavebnictví .  

 

Témata  letošního ročníku glasstec 2016:  
 

  Snižování  nákladů a emisí  výroby.  

  Ztenčování  skla. 

  Glassindustry 4.0, síťové propojení  

procesů  a produktů .   

  Chytrá  skla pro fasády budov, 

displeje a automobi ly. 

  Lehká a pevná obalová skla. 

  Řemeslné užívání  skla .  

 

 
Posledního ročníku konání v roce 2014 

se veletrhu na ploše 63.000 m2 
zúčastnilo 1.217 vystavovatelů  

z 87 zemí světa. 
 

Navštívilo ho 42.400 odborných 
návštěvníků, z toho 59% zahraničních. 

 
 
Více na: www.glasstec.de 

      

 

 
 Doprovodné programy:  

Sympozium „G lass techno logy l ive“ ,  vyzdvihne 
potenc iá l  sk la v  techno logi ích .  

“Centrum řemese l”,  besedy s  vědci ,  archi tekty, 
výroba tenčených ske l  pro displeje, dotyková sk la…  
To jsou jen s tř ípky, jak těž it  ze setkání s  experty.  

 

Sklo, materiál neomezených možností – prezentuje se v mnoha svých 

jedinečných podobách, formách, v nepřeberném množství produktů. 

 
Veškeré novinky, trendy a inovace, doplněné o 

odborný program z praxe, vědy a výzkumu.  

Pojďte hledat odpovědi, na výzvy budoucnosti.  

Kde jinde, než na veletrhu glasstec. 



 

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

Předprodejní ceny vstupenek a katalogů : 

 Předprodej BVV na veletrhu Online Shop Messe Düsseldorf 

Jednodenní vstupenka glasstec 2016 898,- Kč 46 € 33 € 

Dvoudenní vstupenka glasstec 2016 1.360,- Kč 66 € 50 € 

Třídenní vstupenka glasstec 2016 2.122,- Kč 96 € 78 € 

Katalog glasstec 2016 poukaz * 599,- Kč 23 € 23 € 

Katalog glasstec 2016 výtisk poštou ** 665,- Kč 23 € 23 € + 15 € poštovné 

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

** katalog glasstec 2016 jde do tisku 06. 09. 2016, předpokládaná dostupnost na BVV od 12. 09. 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. 
 
 

 
 
Pro více informací k veletrhu, vstupenkám, či k Vaší cestě na veletrh neváhejte kontaktovat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informace Vám rád poskytne pan Miroslav Kožnar, Tel: 541 159 190 / e-mail: mkoznar@bvv.cz, www.bvv.cz 
 
 
 
 

   Objednávkový formulář glasstec 2016     

 

POLOŽKA cena počet 
Jednodenní vstupenka glasstec 2016 898,- Kč  
Dvoudenní vstupenka glasstec 2016 1.360,- Kč  
Permanentní vstupenka glasstec 2016 2.122,- Kč  
Katalog glasstec 2016 poukaz 599,- Kč  
Katalog glasstec 2016 výtisk poštou 665,- Kč  

 
 

Jméno a příjmení: 

Firma: 

IČO: DIČ: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Datum: 

 

Podpis / Razítko: 

 

 

 

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

Veletrhy Brno a.s. 

české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf 
Výstaviště 1, 
647 00 Brno 

 

Tel.: 541 159 190, 
www.bvv.cz/velethy-v-zahranici 


