Get new technology first
HANNOVER MESSE 2014
Hannover/ Německo 7. - 11. 4. 2014

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se
uskuteční v Hannoveru 7. – 11. dubna 2014.
Veletrh HANNOVER MESSE je spojením sedmi
vedoucích veletrhů, které se konají na jednom
místě: Industrial Automation, Energy, MobiliTec,
Digital
Factory,
Industrial
Supply,
IndustrialGreenTec a Research & Technology.
Hlavními tématy veletrhu HANNOVER MESSE
jsou průmyslová automatizace a IT, energetické
a
ekologické
technologie,
průmyslové
subdodávky, výrobní technologie a služby,
výzkum a vývoj. Partnerskou zemí veletrhu
HANNOVER MESSE 2014 je Nizozemsko.
Veletrh HANNOVER MESSE 2014 se uskuteční
pod heslem „Integrated Industry – NEXT
STEPS“. Veletrh ukáže příští kroky směřující
k inteligentní továrně, která sama organizuje svůj
provoz. To umožní velmi flexibilní a současně
efektivní průmyslovou výrobu.

Předprodej vstupenek v zastoupení
Deutsche Messe v Praze
jednodenní vstupenka
permanentní vstupenka

Kč 770,Kč 1.760,-

K ceně vstupenek bude při zaslání poštou připočtena
částka za poštovné podle sazebníku pošty.
Všechny vstupenky platí v den návštěvy veletrhu jako
jízdenky pro přepravu v oblasti Hannoveru (u Deutsche
Bahn jen pro vlaky 2. třídy). Před nastoupením cesty je
nutné označit den návštěvy veletrhu na zadní straně
vstupenky. Více informací na www.gvh.de.

Tip

Více informací o HANNOVER MESSE 2014
najdete na www.hannovermesse.com

Partneři veletrhu HANNOVER MESSE 2014 odborné svazy v České republice a vydavatelé
českých odborných časopisů - nabízejí bezplatné
permanentní vstupenky pro české návštěvníky
veletrhu HANNOVER MESSE 2014. Tyto vstupenky
je třeba před návštěvou veletrhu aktivovat formou
registrace
přes
internetovou
stránku
www.hannovermesse.com.
Seznam
partnerů
veletrhu HANNOVER MESSE 2014 je uveden na
internetové stránce www.hannovermesse.com. Pro
další informace kontaktujte, prosím, zastoupení
Deutsche Messe v Praze.

Cestovní nabídky

Seznam vystavovatelů

Návštěvu veletrhu Vám zorganizují:
BVV Fair Travel (www.fairtravel.cz)
ČEZPROKA (www.cezproka-team.cz)
FRACTAL (www.fractal.cz)
PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR
(www.prazsky-klub.cz)

Detailní seznam vystavovatelů veletrhu HANNOVER
MESSE 2014 najdete na internetové adrese
www.hannovermesse.com

Na předchozím veletrhu HANNOVER MESSE
2013
představilo
svoji
nabídku
6.550
vystavovatelů ze 62 zemí světa. Veletrh přivítal
na 225.000 návštěvníků, z nichž každý čtvrtý
přijel na veletrh ze zahraničí, a to především ze
zemí EU (50%) a z Jižní, Východní a Centrální
Asie (20%).

Ubytování
Ubytování v Hannoveru a okolí Vám zajistí
Hannover Marketing & Tourismus GmbH
tel: +49-511/12345-555, fax: +49-511/12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/hannovermesse

Letecké spojení Praha-Hannover
LUFTHANSA
info@lcc.cz, www.lufthansa.com
tel. 234 008 234

Match & Meet
„Match & Meet“ cíleně spojuje vystavovatele a
návštěvníky veletrhu. Registrace do „Match & Meet“
je pro návštěvníky bezplatná. Informace o nabídce
matchmakingu pro sjednání obchodních schůzek:
www.hannovermesse.de/en/match-making

Další informace
Ing. Eva Václavíková
zastoupení Deutsche Messe v ČR
Myslbekova 7
169 00 Praha 6
tel.+fax: 220 510 057
e-mail: info@hf-czechrepublic.com
www.hannovermesse.com

