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13. mezinárodní veletrh lesního hospodářství
a lesní techniky s odbornými přehlídkami a přednáškami
18. - 22. července 2018, Výstaviště Mnichov
www.interforst.de
Vážení obchodní přátelé						

Brno, květen 2018

dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě jednoho z největších evropských veletrhů lesního hospodářství
a techniky na zpracování kulatiny s odborným programem a akčními ukázkami.
Evropský odborný veletrh lesní techniky Interforst bude opět úspěšný.
Mezinárodní podíl vystavovatelů ve srovnání s posledním ročníkem opět vzrostl.
Více než 450 vystavovatelů z 27 zemí na výstavní ploše 50 000 m2 představí nejnovější
techniku a stroje z oboru lesního hospodářství. Tento veletrh se řadí mezi vůdčí mezinárodní
veletrhy ve svém oboru, v tomto roce se očekává 50 000 návštěvníků z celého světa.
Kromě silné přítomnosti evropských vystavovatelů je zastoupen velký počet společností
z mimoevropských zemí, například z Číny, Indie, Kanady a Spojených států. 70 000 m2 výstavní
plochy poskytne ucelený přehled o současných technologiích a službách pro sektor lesnictví
a dřevařství. Spektrum témat sahá od obnovy a údržby lesů přes těžbu dřeva, jeho zpracování
a energie získávané ze dřeva, až k dopravním prostředkům, bezpečnosti práce
a informačním technologiím v lesním hospodářství.
Atraktivní doprovodný program: Bavorské mistrovství v dřevorubeckých sportech, Moderní lesní
traktor - víceúčelový stroj pro speciální úkoly, Těžba dřeva v lese s použitím nejnovějších technologií,
Práce v lese a technologie budoucnosti, Forestry 4.0 a mnohé další.
Veletržní nabídka:
OBNOVA A OŠETŘOVÁNÍ LESA
OCHRANA LESA
TĚŽBA A ODVOZ DŘEVA
SKLADOVÁNÍ KULATINY
BUDOVÁNÍ LESNÍCH CEST A JEJICH ÚDRŽBA
VOZIDLA PRO TRANSPORT DŘEVA A OFFROADY
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA NA PILÁCH
ZPRACOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ DŘEVA

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A REKREAČNÍ LES, PÉČE
O STROMY, PÉČE O KRAJINU A KULTIVACE KRAJINY
VÝPOČETNÍ TECHNIKA, VYMĚŘOVÁNÍ,
MANAGEMENT A TELEKOMUNIKACE V LESE
BEZPEČNOST PRÁCE, HYGIENA PRÁCE, PRVNÍ POMOC
LESNÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ,
INFORMACE A PORADENSTVÍ

Důležité informace:
Předpodej zlevněných vstupenek za Kč, organizovaná návštěva, ubytování:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno, tel. 545 176 158
www. expocs.cz, info@expocs.cz					
Věříme, že Vás naše pozvánka zaujme a rozhodnete
se k návštěvě tohoto prestižního veletrhu.
Rádi Vám poskytneme náš kompletní návštěvnický servis.

Vstupenky online
ušetříte až

31 % ceny

www.interforst.com/tickets

S přátelským pozdravem
objednávka zlevněných
Ing. J. Vondruška							
vstupenek, ubytování
zástupce Messe München pro ČR a SR
a návštěvy

OBJEDNÁVKA INTERFORST
Faxové číslo: 545 176 159, www.expocs.cz

Uveďte jména osob pro registraci vstupenek:

OBJEDNÁVKA zleVněných VSTUPEnek
1-denní vstupenka za 639,- Kč (cena na místě 36,- EUR)

Ks

2-denní za 868,- Kč (cena na místě 49,- EUR)

Ks

Permanentka za 1.405,- Kč (cena na místě 79,- EUR)

Ks

Skupinová (10 a více osob) 639,- Kč/kus. Děti do 14 let zdarma.

Ks

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

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.interforst.de. Zaregistrovaní návštěvníci od nás obdrží e-mailem vstupenku v PDF formátu, kterou lze vytisknout a ktzerá slouží jako
přímá vstupenka na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu. V ceně vstupenky je veletržní katalog, který obdržíte při vstupu.

poptávka organizované návštěvy veletrhu
Kolektivům nabízíme možnost vlastního plánování programu návštěvy,
poptejte u nás dopravu a ubytování na veletrh. Kontakt: koci@expocs.cz

OBJEDNÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ
Termín ubytování od 				

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 15 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

Firma:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSČ:

Město:

Pevná linka:

IČO:

DIČ:

Mobil:

E-mail:

Fax:

www:

Poznámky:

Veškeré objednávky a poptávka ubytování také online na www.expocs.cz

