Čtveřice veletrhů slévárenství a metalurgie

GIFA, METEC, NEWCAST,
THERMPROCESS 2019
25. - 29. června 2019 Düsseldorf

N1 worldwide

V červnu se německý Düsseldorf opět promění v centrum mezinárodní slévárenské a
metalurgické technologie. Kvarteto veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST
kompletně pokryje témata z oblasti technologie slévání, odlévání, hutnictví a tepelného
zpracování. Světové prvenství drží nejen oborovým zaměřením, ale i rozsahem.
V metropoli na Rýně se potkají hlavní matadoři branže s menšími, inovátorskými podniky.
Tato světová akce č. 1 přiláká přibližně 78.000 odborných návštěvníků z celého světa.
Ve 12 výstavních halách, na ploše 86.950 m², se představí v úhrnu 2.200 vystavovatelů.
Prim sehrají témata, jako např.: potenciál odlehčených konstrukcí v automobilovém
průmyslu, aditivní výroba, průmysl 4.0 a další.

GIFA, je mezinárodní veletrh pro slévárenskou techniku, technologii a
produkty lití. Věnuje se soudobým tématům jako je energetická účinnost a
efektivita zdrojů. Představí moderní inovace pro celý slévárenský proces.
Od surového železa, po odlitek. Obsadí veletržní haly 11 – 13 a 15 – 17.
METEC je veletrhem hutnictví, metalurgie a slévárenství. Tematizuje
udržitelnost v moderních procesech, za užití pokrokových a výkonných
tavících technologií. Představí se zde kompletní řetězec nabídky od výroby
oceli a neželezných kovů až po servis. Veletrh najdete v halách 3 – 5.
THERMPROCESS, coby mezinárodní veletrh termo procesních technologií a
tepelného inženýrství, představí udržitelná řešení tepelného zpracování
napříč odvětvími. V popředí stojí témata energetické účinnosti, snížení
emisí CO2 a udržitelná ochrana klimatu. Akce sídlí v pavilonech 9 a 10.
NEWCAST je největším světovým veletrhem přesných odlitků.
Své uplatnění najde precizní lití na poli konstrukce vozidel, v leteckém
průmyslu, ve strojírenských závodech, v inženýrství i medicínské technice.
Veletrh hledejte v halách 13 a 14.
Kvarteto GMTN doplní pestrý doprovodný rámcový program. Čítající nejen konference,
ale i symposia, tematické show a vyhlášení prestižních cen.

Přijďte se s pestrou nabídkou veletrhů GMTN seznámit i Vy.

K návštěvě GMTN 2 0 1 9 , Vás srdečně zvou Veletrhy Brno, a.s.
Jako oficiální české zastoupení nabízíme vstupenky za předprodejní ceny:
Nabídka

Cena předprodeje

Na pokladně v Düsseldorfu

Jednodenní vstupenka GMTN
Permanentní vstupenka GMTN
Katalog GIFA výtisk poštou*
Katalog GIFA poukaz
Katalog METEC výtisk poštou*
Katalog METEC poukaz
Katalog THERMPROCESS výtisk poštou*
Katalog THERMPROCESS poukaz
Katalog NEWCAST výtisk poštou*
Katalog NEWCAST poukaz
Balíček 4 katalogů GMTN výtisk poštou*
Balíček 4 katalogů GMTN poukaz

1.170,- Kč (45 €)
2.600,- Kč (100 €)
780,- Kč (30 €) vč. pošt.
702,- Kč (27 €)
520,- Kč (20 €) vč. pošt.
442,- Kč (17 €)
520,- Kč (20 €) vč. pošt.
442,- Kč (17 €)
390,- Kč (15 €) vč. pošt.
312,- Kč (12 €)
1.820,- Kč (70 €) vč. pošt.
1.690,- Kč (65 €)

65 €
130 €
35 € +10 € poštovné
35 €
25 € +10 € poštovné
25 €
25 € +10 € poštovné
25 €
20 € +10 € poštovné
20 €
75 € +10 € poštovné
75 €

Vstupenky jsou při cestě na veletrh použitelné jako volné jízdenky hromadné dopravy VRR v Düsseldorfu a okolí.
* Katalog bude k datu 17. 06. 2019 distribuován z Německa. Doručení před začátkem veletrhu nelze garantovat.
Objednáte vyplněním formuláře v záhlaví, nebo online na webu: www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici
V nabídce máme také výhodné ubytování.
Hotel SPORTSCHULE Wedau * * *
 jednolůžkový pokoj 3.400,- Kč na noc, vč. snídaně
 dvoulůžkový pokoj 4.850,- Kč na noc, vč. snídaně
více na: BVV/Zahraniční veletrhy/Cestovní služby

-------------------------------------------------------------------------------------

Objednávkový formulář GMTN 2019
VSTUPENKY

cena

počet

KATALOGY

cena

počet

1 denní vstupenka GMTN 2019

1.170,- Kč 0

THERMPROCESS 2019 poštou

520,- Kč 0

Permanentka GMTN 2019

2.600,- Kč 0

THERMPROCESS 2019 poukaz

442,- Kč 0

NEWCAST 2019 poštou

390,- Kč 0
312,- Kč 0

KATALOGY

cena

počet

GIFA 2019 poštou

780,- Kč 0

NEWCAST 2019 poukaz

GIFA 2019 poukaz

702,- Kč 0

balíček GMTN 2019 poštou

1.820,- Kč 0

METEC 2019 poštou

520,- Kč 0

balíček GMTN 2019 poukaz

1.690,- Kč 0

METEC 2019 poukaz

442,- Kč 0

CELKEM

0

Jméno a příjmení:
Firma:
IČO:
Adresa:
Telefon:
Datum:

DIČ:
PSČ:
E-mail:
Podpis / Razítko:

Objednávku odešlete prosím na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Miroslav Kožnar, Výstaviště 405/1,
60300 Brno, nebo na E-mail: mkoznar@bvv.cz. Kontaktní tel: 541 159 190, GSM: +420 602 594 810

