EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4
604 45 Brno

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie veľtržnej
spoločnosti Messe München GmbH pre
Českú a Slovenskú republiku

POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV
25. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH
INŠTRUMENTÁLNEJ ANALYTIKY, LABORATÓRNEJ
TECHNIKY, BIOTECHNOLÓGIÍ a analytica Conference

10. - 13. mája 2016 I Mníchov

www.analytica.de

Inštrumentálna analýza I Laboratórne technológie I Biotechnológie
Zažite tie najlepšie a najzaujímavejšie inovácie, ktoré ponúka priemysel laboratórnej techniky pre celý
chemický a petrochemický priemysel. 1 168 vystavovateľov zo 40 krajín sveta na ploche 55 000 m2 bude
informovať o najaktuálnejších novinkách v obore analytickej laboratórnej technológie a biotechnológie. Veľtrh
opäť navštívi na 35 000 návštevníkov. Vedúci svetový veľtrh pre laboratória bude tento rok na ešte vyššej úrovni.

Veľtrh ponúka riešenia pre pracovníkov z laboratórií z nasledujúcich odvetví:
Automobilový priemysel Biotechnológie/life science Chemický priemysel Zbrojný priemysel Elektrotechnika
Životné prostredie/environmentálne technológie Potravinárstvo Lekárska technika pre diagnózu a terapiu
Laboratóriá Spracovanie kovov a plastov Papierenstvo Petrochemický priemysel Farmaceutický priemysel

Nezabudnite navštíviť highlights a odborné fóra veľtrhu a analytica conference
Fórum Bioanalytika a Imunoanalytika Fórum High Throughput Screening Živé laboratóriá na analýzu potravín, bioanalýzu a materiálovú analýzu Zvláštna prehliadka Bezpečnosť pri práci. Súčasťou veľtrhu bude
opäť uznávaná „analytica conference“ ktorá predstavuje opätovné spojenie vedy a priemyslu. Podrobný program sprievodných podujatí a aktuálny zoznam vystavovateľov nájdete na www.analytica.de.
Informácie pre návštevníkov, zľavnené vstupenky, ubytovanie, zájazdy:
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o., Příkop 4, 604 45 Brno
tel.: +420 545 176 158-60, fax +420 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz
Tešíme sa na Váš záujem o tento prestížny medzinárodný odborný veľtrh

Ing. J. Vondruška
zástupca Messe München pro SR a ČR

Objednávku zľavnených
vstupeniek a zájazdu a dopyt
individuálneho ubytovania
nájdete na zadnej strane.
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OBJEDNÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK (VČ. KATALOGU)
1-denná vstupenka za 40 EUR (na mieste za 55,- EUR)

Ks

2-denná vstupenka za 60 EUR (na mieste za 75,- EUR)

Ks

Permanentka za 80 EUR (na mieste za 95,- EUR)

Ks

Skupinová (10 a viac os.) a študentská k dostaniu len pri pokladni za 29, - EUR / Ks
Veľtrh je povinne registrovaný, vstupenky je možné platiť len kartou na www.analytica.de alebo faktúrou v EUR na www.expocs.cz (máme banku na
Slovensku). Zaregistrovaní návštevníci od nás obdržia mailom online vstupenku, ktorá už platí pre priamy vstup na veľtrh. Vstupenky platia na ktorýkoľvek
deň veľtrhu. Veľtržný katalóg je súčasťou vstupenky a je k odberu pri vstupe na veľtrh.

OBJEDNÁVKA ZÁJAZDU NA ANALYTICA 2016

Naše CK je pojištěná pro případ úpadku
podle zákona Č.159/1999 SB.

1. deň 12.05. v 1.30 hod ráno odchod z Bratislavy, 3.00 hod z Brna, 5.30 z Prahy. Okolo 11 hod príchod na mníchovské výstavisko,
okolo 17 hod odchod z výstaviska do hotela vzdialeného okolo hodiny cesty od výstaviska. Ubytovanie, nocľah.
2. deň 13.05. Po hotelových raňajkách odchod na výstavisko a celodenná prehliadka veľtrhu, či individuálna návšteva centra
mesta (dľa voľby). Odchod do Česka o cca 15.00 hod. Predpokladaný návrat do Prahy – 22.00, do Brna asi o 00.30 hod.,
do Bratislavy cca o 00.02hod.

CENA ZÁJAZDU 150,- EUR OBSAHUJE: 		
dopravu kvalitným autobusom, 1x nocľah v komfortnom hoteli mimo
Mníchov, 1x raňajky, cestovné poistenie, sprievodca.
Kolektívom nad 20 osôb poskytujeme možnosť vlastného plánovania
programu zájazdu. Objednávky zasielajte do 08.04.2016.
Zájazd sa uskutoční pri min. počte 20 osôb.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

ZVOĽTE PROSÍM MIESTO ODCHODU

Objednávam večeru (grilované špeciality,
bohatý výber príloh) v cene 21,- EUR

z Brna

Objednávam nocľah v jednolôžkovej
izbe - príplatok 25,- EUR

z Prahy

POŽIADAVKA NA INDIVIDUÁLNE UBYTOVANIE
Termín ubytovania od 				

		

z Bratislavy

Zabezpečujeme ubytovanie v Mníchove pre jednotlivcov i kolektívy.
Máme 20 rokov skúseností a tisícky spokojných zákazníkov

do 				

Počet nocí

Typ a počet izieb
1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná sa o viaclôžkové izby
2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 41–70 EUR osoba/noc.
3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch na dedinách v okolí nového výstaviska, cena od cca 55 EUR jednoposteľová izba/noc
4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 90 EUR izba/noc
5. Iná kategória – upresnite prosím vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU A DÁTUM NARODENIA UVEĎTE LEN PRI OBJEDNÁVKE ZÁJAZDU

Firma:						

Kontaktná osoba:

Ulica:						

PSČ:		

Mesto:

Pevná linka:					

IČO:			

DIČ:

Mobil:						

E-mail:

Fax:						

www:

Účastník zájazdu:					

Dátum narodenia (z dôvodu uzatvorenia cest. poistenia):

(Účastník zájazdu):					

(Dátum narodenia):

(Účastník zájazdu):					

(Dátum narodenia):

Všetky objednávky tiež online na www.expocs.cz

