
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

Dear Exhibitors,

We will be delighted to publish information on new products that you plan to put on display in your stands. The List of novelties 
will be available before and in the course of the trade fair at www.bvv.cz/stainless. The information will also be distributed to 
trade fair visitors and to specialist journalists. 
This service is provided free of charge.

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

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

April 18, 2017DEADLINE

FREE OF CHARGELIST OF NOVELTIES

May 17–18, 2017 
Brno–Czech Republic

Please address to:

Product name 

Code (Use the code given in the Product categories – List of products, www.bvv.cz/stainless)

Brief description

Area of application (text up to 300 characters)

Customer benefits

EXAMPLE

Stainless steel ball bearing 626

6. 1

High-quality stainless steel ball bearings.

Useful in harsh and aggressive environment.

Longer life and durability in a harsh environment such as shipping and aviation industry.

Basic information on the exhibitor
Name:                                                                                                           Contact: 

We will be exhibiting on the stand of the company (to be completed by co-exhibitor):

Phone:                                                                                                                   E-mail:

Turn the page please!
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