
Veletrhy Brno, a.s. 

české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf,  

a výhradní český prodejce vstupenek na akce MD. 

 

Přijměte naše pozvání na:  

EuroCIS Düsseldorf   // 27. 02. - 01. 03. 2018 // 

technologie nikdy nespí / technology never sleeps 

 

Obchod, je v mnoha ohledech stejnou měrou uživatelem, procesorem i akcelerátorem inovací. 

A pokrok nelze zastavit. Technologie revolučně mění četné oblasti obchodování.  

Od digitalizace informací, Omni-Channel Management, přes mobilní platby, virtuální světy, až po 

Big Data a Internet věcí. Vyspělá technologická řešení chodí ruku v ruce s úspěšností prodeje. 

Je to právě tato dynamika změn, která činí veletrh EuroCIS pro návštěvníky i vystavovatele nepostradatelným. 

 

Po roce se opět sejde 27. 02. – 01. 03. 2018 v německém Düsseldorfu více než 400 vystavovatelů a zhruba 

10 500 zahraničních návštěvníků maloobchodní scény, na tomto předním veletrhu technologií obchodu. 

 

    

 

 

 

 

Na veletrhu EuroCIS 2018 potkáte zejména témata: 

 

 přizpůsobení trhu individuálním a lokálním potřebám, Business Analytics / Big Data 

 platební systémy, hotovostní a bezhotovostní transakce, samoobslužné pokladny 

 robotika a umělá inteligence 

 IoT (Internet of Things – Internet věcí) 

 E-Commerce / E-Business Solutions, digitální marketing a digitální podepisování 

 mobílní řešení a technologie, Omni-Channel Management, POS Software / Hardware 

 správa dodavatelských řetězců, management pracovních sil 

 pokladní systémy, váhy, bezpečnost maloobchodu, prevence ztrát 

 

Statistika minulého ročníku veletrhu, v roce 2016: 

 veletrhu, na ploše 10.767 m² se zúčastnilo 411 vystavovatelů 

 expozice shlédlo 10.426 odborných návštěvníků 

 

 letošní ročník veletrhu počítá se zhruba 10.500 návštěvníky 

 obsazeny budou výstavní haly 9 a 10, vchod „Eingang Nord“ 

Otevírací doba veletrhu je od út. 27. února, do čt. 02. března 2018, denně 10:00 - 18:00 hod.  

Více informací na:  

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici  / nebo /  www.eurocis.com 



Předprodej vstupenek a katalogů EuroCIS 2018 

Nabídka Cena předprodeje Cena na pokladně v Düsseldorfu 

Jednodenní vstupenka 540,- Kč (20 €) 30 € 

Dvoudenní vstupenka 945,- Kč (35 €) 45 € 

Studentská vstupenka 324,- Kč (12 €) 12 € 

Katalog veletrhu EuroCIS 2018 není v prodeji 

Vstupenky jsou při cestě na veletrh použitelné jako volné jízdenky hromadné dopravy VRR v Düsseldorfu a okolí. 

Snadné objednání vyplněním formuláře v záhlaví pozvánky, nebo online na webu: www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici   

 

 

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 EuroCIS 2018 

 

POLOŽKA cena počet 
Jednodenní vstupenka EuroCIS 2018 540,- Kč  

Dvoudenní vstupenka EuroCIS 2018 945,- Kč  

Studentská vstupenka EuroCIS 2018 324,- 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 1,  

603 00 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 


