
Veletrhy Brno, a.s. 

české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf,  

a výhradní český prodejce vstupenek na akce MD. 

 

Přijměte naše pozvání na:  

EuroCIS Düsseldorf   // 19. - 21. 02. 2019 // 

technologie nikdy nespí / technology never sleeps 

 

Soudobé trendy, vynálezy a řešení. Koncepce obchodu zítřka.  

Veletrh EuroCIS, největší světový veletrh technologií obchodu, dosáhl v minulém ročníku rekordu. 

V loňském roce 2018 ho na ploše 13.400 m² obsadilo 500 vystavovatelů z 29 zemí světa. 

O návštěvnost se postaralo přes 12.000 mezinárodních návštěvníků z celkem 90 zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

Po roce se opět setkají 19. – 21. 02. 2019 v německém Düsseldorfu odborníci branže. 

 

Prezentována budou na veletrhu EuroCIS 2019 témata: 

 

 platební systémy, hotovostní a bezhotovostní transakce, samoobslužné pokladny 

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

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

 robotika a umělá inteligence 

 IoT (Internet of Things – Internet věcí) 

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

 správa dodavatelských řetězců, management pracovních sil 

 pokladní systémy, váhy, bezpečnost maloobchodu, prevence ztrát 

 

Cílovými skupinami veletrhu EuroCIS jsou: 

 maloobchod všech odvětví, velkoobchod 

 systémová a zážitková gastronomie 

 online obchodování, průmysl spotřebního zboží 

 IT a bezpečnostní průmysl 

 finanční služby a banky  

 rekreační zařízení a služby 

Otevírací doba veletrhu je od út. 19. do čt. 21. února 2019, denně 10:00 - 18:00 hod. 

Obsazeny budou výstavní haly: 9 a 10.  

Více informací na:  

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

http://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici


Předprodej vstupenek a katalogů EuroCIS 2019 

Nabídka Cena předprodeje Cena na pokladně v Düsseldorfu 

Jednodenní vstupenka 510,- Kč (20 €) 30 € 

Dvoudenní vstupenka 893,- Kč (35 €) 45 € 

Studentská vstupenka 306,- Kč (12 €) 12 € 

Katalog veletrhu EuroCIS 2019 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 2019 

 

POLOŽKA cena počet 
Jednodenní vstupenka EuroCIS 2019 510,- Kč  

Dvoudenní vstupenka EuroCIS 2019 893,- Kč  

Studentská vstupenka EuroCIS 2019 306,- Kč  

 

Objednávka pro: 

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, 

603 00 Brno 
 

Tel.: 541 159 190, 

www.bvv.cz/velethy-v-zahranici 

http://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici

