
Jménem veletržní společnosti Messe Düsseldorf  

si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě veletrhu A+A 2017.  

 

Mezinárodní veletrh bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

s přidruženým kongresem 

Düsseldorf, 17. – 20. 10. 2017 

Safety, Security and Health at Work 

International Trade Fair with Congress 

www.AplusA.de |  www.bvv.cz  

 

  Stálý růst a rozvoj mezinárodního potenciálu, přítomnost odborných špiček průmyslu, 

rok od roku silnější účast vystavovatelů i návštěvníků. To vše, dělá z A+A přední světový 

veletrh bezpečnosti a zdraví při práci. Koná se s dvouletou periodicitou v Düsseldorfu, 

letos od 17. do 20. října. 

       

 

 

 

 

 

Tematické okruhy veletrhu A+A jsou: 

Ochrana osob při práci 

Prostředky a vybavení osobní ochrany, korporátní móda, ochranné pracovní oděvy, 

bezpečné přístroje i zařízení. Software. Doplňky, poradenství a služby. 

Bezpečné pracovní prostředí 

Požární ochrana, prevence rizik exploze, toxicity či ozáření. Čištění vzduchu, snižování 

hluku. Bezpečnostní, měřící a kontrolní systémy. Bezpečnost strojů a zařízení. 

Ochrana zdraví při práci  

Zdravotní prostředky na pracovišti, v terénu i na cestách. Přístroje a vybavení první 

pomoci. Prevence, hygiena, a sanita. Zdravá strava a výživa na pracovišti. Terapie. 

 

35. mezinárodní kongres bezpečnosti práce  

350 vysoce postavených expertů z oblasti vědy, politiky a praxe se vyjádří k tématům 

bezpečnosti práce. Návštěvníci veletrhu A+A tak budou mít k dispozici jedinečný zdroj 

informací z oblastí současného vývoje, politiky, hospodářství a výzkumu.  

 

V rámci doprovodného programu se můžete těšit na řadu 

diskusních fór a přednášek. Módní přehlídku, i live prezentace 

záchranné a vyprošťovací techniky apod. 

Buďte mezi návštěvníky veletrhu A+A letos i Vy!



Uvažujete–li o návštěvě veletrhu A+A 2017, Veletrhy Brno, a.s. Vám nabídnou: 

Předprodejní ceny vstupenek a katalogů:  

 Předprodej BVV na veletrhu Online Shop Messe Düsseldorf 

Jednodenní vstupenka A+A 2017 621,- Kč 33 € 23 € 

Zlevněná (studentská) A+A 2017 432,- Kč 16 € 16 € 

Kongres A+A 1 den 4.185,- Kč 155 € 155 € 

Kongres A+A permanentka 8.640,- Kč 320 € 320 € 

Katalog A+A 2017 poukaz * 500,- Kč 21 € 21 € 

Katalog A+A 2017 výtisk poštou ** 565,- Kč 21 € 21 € + 15 € poštovné 
 

* poukaz na katalog předložíte na informační přepážce výstaviště Düsseldorf, kde Vám bude vydán výtisk katalogu A+A 2017 

** katalog A+A 2017 jde do tisku 06. 10. 2017, předpokládaná dostupnost na BVV od 13. 10. 2017 

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 A+A 2017 

 

 

 

 

 

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 

POLOŽKA cena počet 

Jednodenní vstupenka A+A 2017 621,- Kč  

Zlevněná (studentská) A+A 2017 432,- Kč  

Kongres A+A 2017 1 den 4.185,- Kč  

Kongres A+A 2017 permanentka 8.640,- Kč  

Katalog A+A 2017 poukaz 500,- Kč  

Katalog A+A 2017 výtisk poštou 565,- Kč  

   


