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INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
3. mezinárodní odborný
veletrh robotiky a automatizace
Nové výstaviště Mnichov,
10.-13. června 2008
www.automatica-munich.com
Push
the progress
button

Důvody pro vaši návštěvu
Veletrh AUTOMATICA prezentuje koncentrovanou
nabídku světových výrobců a jejich dodavatelů
z oboru automatizace a robotiky, montážní
a manipulační techniky, průmyslového zpracování
obrazu a technologií.
Posledního ročníku veletrhu se v roce 2006
zúčastnilo rekordních 814 vystavovatelů z 37 zemí
(nárůst o 44%) a veletrh navštívilo 29.000 odborných
návštěvníků z 84 zemí světa (nárůst o 66%).
Veletrh se tak stal světovou událostí č. 1 v oboru.
Pro příští ročník veletrhu se podle stavu již nyní
přihlášených vystavovatelů očekává rekordní účast.
Veletrh AUTOMATICA je určen pro vývojové pracovníky, konstruktéry, technické inženýry, vedoucí
výroby z průmyslových oborů jako je automobilový,
strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, ale
i z oboru zpracování plastů, dřeva, farmaceutického,
kosmetického, obalového průmyslu a dalších oborů.
Veletrh je organizován ve spolupráci a s podporou
VDMA Robotik+Automation a je doprovázen
odborným programem se špičkovými referáty

Hlavní oborové zaměření veletrhu:
Montážní a manipulační technika
Robotika
Machine vision strojní inovace
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Senzory
Kontrolní systémy
Bezpečnost
a ochrana
Zásobování energií

Polohovací
systémy

Software

Pohony

Výzkum,
vývoj technologií

Bližší informace, objednávky
předprodejních vstupenek, ubytování, zájezdy:
v Brně: EXPO-Consult+Service,s.r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
Tel.: 545 176 158, Fax: 545 176 159
info@expocs.cz, www.expocs.cz

v Praze: Fractal s.r.o.
Vinohradská 174, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 512 000, Fax: 222 515 000
marketa.uxova@fractal.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK, OBJEDNÁVKA VSTUPENEK, UBYTOVÁNÍ, ZÁJEZDU   

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz

fax: 545 176 159

OBJEDNÁVKA ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK (VČ. KATALOGU)

Uveďte jména osob pro registraci vstupenek:
..............................................................................

1-denní vstupenka za 494,- Kč (cena na místě: 25,- EUR)

Ks

.............................................................................

2-denní za 754,- Kč (cena na místě: 36,- EUR)

Ks

.............................................................................

Permanentka za 998,- Kč (cena na místě: 47,- EUR)

Ks

Studentská vstupenka za 176,- Kč (cena na místě: 7,- EUR)

Ks

.............................................................................
.............................................................................

Veletržní katalog je v ceně vstupenky

.............................................................................
.............................................................................

Veletrh je povinně registrovaný, je nutné uvést jména osob, pro které jsou vstupenky objednávány. Registrovat se můžete buď na www.expocs.cz anebo
na www.automatica-muenchen.de. Zaregistrovaní návštěvníci od nás obdrží mailem anebo poštou tzv. Online-Ticket-Vouchery, které si na výstavišti bez
dalšího zdržování vymění za perzonalizovanou vstupenku. Pokud nemáte přístup na internet, odešlete tento formulář faxem.
Vstupenky lze na www.expocs.cz také platit bezpečně platební kartou.Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu. Registrace možná do 09.06.2008.

OBJEDNÁVKA SPONZOROVANÉHO ZÁJEZDU NA VELETRH

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

1. den 12. 06. 02.00 hod. odjezd z Brna z ulice Nádražní naproti hotelu Grand. 04.30 hod. odjezd z Prahy od stanice metra Zličín, stanice
zájezdových autobusů č. 8. Předpokládaný příjezd na mnichovské výstaviště v cca 10.00 hod. V 18.00 hod. přesun do komfortního
hotelu mimo Mnichov, zde potom volný program, či společná večeře.
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DOTOVANÁ CENA ZÁJEZDU 1.500,- KČ OBSAHUJE:

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Cena zájezdu obsahuje: dopravu kvalitním autobusem, 1x nocleh
v komfortním hotelu mimo Mnichov ve dvoulůžkových pokojích,
1x snídaně, cestovní pojištění, doprovod. Kolektivům nad 20 osob poskytujeme možnost vlastního plánování programu zájezdu. Objednávky zasílejte do
01.06.2008. Zájezd se uskuteční při min. počtu 25-ti osob.

Objednávám večeři (pečené koleno,
příloha, pivo) v ceně 360,- Kč

z Brna

Objednávám nocleh v jednolůžkovém
pokoji - příplatek 600,- Kč

z Prahy

OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ
Termín ubytování od

ZVOLTE MÍSTO ODJEZDU
z Plzně

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 7 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

do

Počet nocí

Typ a počet pokojů
1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje
2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 41–70 EUR osoba/noc.
3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 55 EUR jednolůžkový/noc
4. Luxusní hotely a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a pohodlí; ceny od cca 90 EUR pokoj/noc
5. Jiná kategorie – upřesněte prosím vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160
VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU A DATUM NAROZENÍ UVEĎTE POUZE PŘI OBJEDNÁVCE ZÁJEZDU

Firma:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSČ:

Město:

Pevná linka:

IČO:

DIČ:

Mobil:

E-mail:

Fax:

www:

Účastník zájezdu:

Datum narození (z důvodu uzavření cest. pojištění):

(Účastník zájezdu):

(Datum narození):

(Účastník zájezdu):

(Datum narození):

Navštivte obrazovou databázi nabízených hotelů na www.expocs.cz.
Veškeré objednávky též online na www.expocs.cz - možnost platby kartou.

BUY NOW

