
 

 
Vážení obchodní přátelé, jménem veletržní společnosti Messe Düsseldorf si Vás 

dovolujeme pozvat k návštěvě mezinárodního veletrhu: 
 
 

 
 

 

 
 

 

VALVE WORLD EXPO  
2016 

SVĚTOVÝ VELETRH 

PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR 

10. International Valve World 

Conference & Exhibition 

29. 11. - 01. 12. 2016 

VÝSTAVIŠTĚ DÜSSELDORF 
w w w . v a l v e w o r l d e x p o . c o m  

Jejich využití je mnohostranné. Ventily, které zajišťují bezpečnost v ropném a 

plynárenském průmyslu. Potrubí, která vedou tekutiny v chemických závodech.  

Regulují přítok a odtok vody, plynu nebo vysoce korozivních médií. 

V potravinářském průmyslu zajišťují optimální tok a průtok. 
 

Pestrou škálu průmyslových armatur představí od 29. listopadu do 1. prosince 2016 
již desátý ročník veletrhu Valve World Expo 2016 v německém Düsseldorfu. 

 

Hlavní produktové kategorie veletrhu: 

  armatury  

  tvarovky, armaturové 

komponenty a náhradní dí ly  

  regulační pohony, ovladače a 

polohovadla 

  kompresory 

  inženýrské služby a software  

  prezentace organizací , svazů a 

nakladatelství  

 

Veletrh je určen primárně pro obory: 

  ropný průmysl  

  průmysl zemního plynu  

  petrochemický, chemický a 

potravinářský průmysl  

  vodohospodářství  a nakládání 

s odpadní  vodou  

  automobi lový, strojní  a 

energetický průmysl  

  zdravotnická technika a farmacie  

Posledního ročníku konání v roce 2014 

se veletrhu na ploše 17.876 m2 

zúčastnilo 664 vystavovatelů. 

 
Navštívilo ho 12.500 odborníků. 

 
Více Info na:  

www.valveworldexpo.com  

 

 

 

Veletrh doprovází konference „VALVE WORLD Conference Düsseldorf 2016“ 

v hale č. 4. Bude se zabývat tématy, jako jsou: nové technologie, volba materiálů, 

nových technologických postupů či procesů ve výrobě a užívání armatur.  

Obsah konference prohloubí četné doprovodné přednášky, workshopy a semináře. 

 

Tzv. „Pump Summit“, odborná mezinárodní výstava s přidruženou konferencí, 

konaná 29. a 30. listopadu v hale č. 7.0, sdruží specialisty oblastí produkce, 

obchodu a užití čerpací techniky, čerpadel, kompresorů a těsnění.  

 

Výstava Valve World Expo 2016 počítá s celými 19.600 m2 výstavní plochy. Přihlášeno je pro letošní 

ročník dosud 638 vystavovatelů z celkem 39 zemí světa. 

http://www.valveworldexpo.com/
http://www.valveworldexpo.com/


 

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

 
Předprodejní ceny vstupenek : 

 Předprodej BVV Online Shop Messe Düsseldorf  na veletrhu 

1 denní vstupenka Valve 2016 1.027,- Kč 38 € 48 € 

3 denní vstupenka Valve 2016 1.405,- Kč 52 € 62 € 

Katalog Valve 2016 výtisk * k dostání pouze přímo na veletrhu, a to ZDARMA 
 

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. 

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

* katalog Valve 2016 obdržíte na kterékoli informační přepážce výstaviště Düsseldorf zdarma. Poukazy nejsou v nabídce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nabízíme ubytování partnerských hotelů, cestovní služby pro jednotlivce i skupiny. 

Ubytování, letenky. Zájezdy partnerských cest. kanceláří. Vše, dle Vašeho požadavku.  

Pro kompletní nabídku služeb navštivte webové stránky www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

 

 

  Objednávkový formulář Valve 2016     

 

POLOŽKA cena počet 
Jednodenní vstupenka Valve 2016 1.027,- Kč  

Třídenní vstupenka Valve 2016 1.405,- 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/

