placená reklama
v rámci Dne odborných návštěvníků
z České republiky a Slovenska. Na
tento den je také plánována tisková
konference pro české a slovenské novináře (s překladem do češtiny a slovenštiny).

nejvût‰í mezinárodní odborn˘ prÛmyslov˘ veletrh Rakouska
7. - 10. 10. 2008 ve Vídni

Ing. Romana Svátková, která koordinuje služby pro návštěvníky z České republiky a Slovenska, potvrzuje
na základě zkušeností z minulého
ročníku veletrhu a probíhajících jed-

Ilustrační foto Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Premiéra rakouského průmyslového veletrhu VIENNA-TEC v roce
2006 se stala úspěchem pro pořadatele Reed Exhibitions Messe Wien.
Na tomto, v Rakousku největším, odborném veletrhu pro průmysl v roce
2006 vystavovalo 670 přímých vystavovatelů a na stáncích bylo také
představeno kolem 1 000 dalších firem z 35 zemí světa. Tuto největší
průmyslovou událost Rakouska navštívilo za 4 dny veletrhu více než 29
500 odborníků.
Veletrh VIENNA-TEC se koná
jednou za 2 roky a podruhé se uskuteční od 7. do 10. října 2008. Znovu
tento veletrh zahrnuje 6 mezinárodních, už dobře známých v České Republice, odborných veletrhů (AUTOMATION AUSTRIA, ENERGYTEC, IE–INDUSTRIEELEKTRONIK, INTERTOOL, MESSTECHNIK a SCHWEISSEN /JOIN-EX).
Tento rok expozice VIENNA-TECu
obsadí veškeré čtyři výstavní haly vídeňského výstaviště (Messe Wien).
Pro veletrh bude využita také tzv.
Mall neboli galerie, která spojuje
různé haly a kongresové středisko.
Když spočítáme výstavní plochu dohromady, tak jde zhruba o 60 000 m2.
Novinkou veletrhu je nové rozdělení jednotlivých oborů VIENNATECu podle hal, které je připravováno na základě pohovorů s vystavovateli a návštěvníky z roku 2006. Tímto
očekává pořadatel lepší umístění jednotlivých expozic a témat veletrhu
pro větší spokojenost návštěvníků.
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Schwarz & Partner, s. r. o. - oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC
pro země střední a východní Evropy,
včetně České republiky a Slovenska,
ve spolupráci s pořadatelem veletrhu
Reed Exhibitions Messe Wien, připravuje autobusové zájezdy z různých
zemí střední a východní Evropy pro
průmyslové asociace, svazy a taky
jednotlivé podniky. Účastníkům zájezdu z České republiky a Slovenska
(v roce 2006 se uskutečnilo 7 autobusových zájezdů, pro VIENNA-TEC
2008 se plánuje 10 autobusových zájezdů z různých lokalit v České republice a na Slovensku) budou poskytnuty vstupenky na veletrh zdarma a bude
nabízena možnost zúčastnit se prohlídky veletrhu v češtině a dalšího doprovodného programu 7. 10. 2008

Ukrajinu - Ukraine business breakfast - 10. 10. 2008 v 10.00 hodin za
účasti vedoucího obchodní a hospodářské mise Ukrajiny v Rakousku, rady velvyslanectví Ukrajiny v Rakousku p. Olexandra Popova.

Ilustrační foto Schwarz & Partner, spol. s r. o.
nání, že zájem o veletrh VIENNATEC roste ne pouze ve státech sousedících s Rakouskem, ale také na
Ukrajině, v Bělorusku či v Ruské federaci, kde je zájem především o obory kovoobrábění, povrchové úpravy
a hydraulika.

Pro veškeré další informace se zájemci o VIP pozvánky, autobusové
zájezdy, účast v business snídani
a prezentaci na veletrhu mohou kdykoliv obrátit na oficiální zastoupení
VIENNA-TECu pro Českou republiku a Slovensko:

Důvodem návštěvy VIENNATECu 2008 může být pro české a slovenské firmy to, že se mohou v nedaleké Vídni, v okolí České republiky,
seznámit s novinkami průmyslu
a technologií, které se představují
v Rakousku jednou za dva roky a využít i možnosti navázání obchodních
kontaktů s odborníky ze zemí Evropské unie a taky ze zemí mimo Evropskou unii.

Schwarz & Partner, spol. s r. o.

V rámci tohoto mezinárodního
průmyslového veletrhu pro zahraniční a rakouské návštěvníky a vystavovatele se plánuje řada setkání „Central & Eastern Europe business breakfasts“ (business snídaně pro centrální
a východní Evropu), na kterých se
účastníci mohou seznámit s vývojem
průmyslu a možnostmi obchodní
a výrobní spolupráce v různých zemích regionu.
Tento rok je kladen důraz na:
Slovensko - Slovakia business
breakfast - 8. 10. 2008 v 10.00 hodin
za účasti Ing. Ivo Hanuše, vedoucího
obchodně-ekonomického oddělení
velvyslanectví Slovenské republiky
v Rakousku,

Ilustrační foto
Schwarz & Partner, spol. s r. o.

za účasti Dr. Ivana Záruby, rady pro
obchod a hospodářství velvyslanectví
Běloruské republiky v Rakousku
(Rakousko je největší zahraničním
investorem Běloruska),

Bělorusko - Belarus business
breakfast - 9. 10. 2008 v 10.00 hodin
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Ing. Romana Svátková
(možnosti prezentace na veletrhu,
servis pro české a slovenské vystavovatele, katalogové a vzorkové prezentace)
Kanceláﬁ v Praze:
Senovážné náměstí 23,
110 00 Praha 1
fax: +420 222 240 711,
mob.: +420 604 243 010,
email: export@terminy.cz
Lenka Kotllárová
(VIP pozvánky pro české a slovenské
firmy a jejich obchodní partnery ze
zemí střední a východní Evropy,
účast na autobusových zájezdech, individuální návštěva VIENNA-TECu,
servis pro novináře z České republiky, Slovenska a Polska)
Kanceláﬁ v âeském Tû‰ínû:
Hlavní 23/26, 737 01 Český Těšín
Kanceláﬁ v Îilinû:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
tel.: +420 558 711 741,
mob.: +420 728 404 471,
email: veletrhy@terminy.cz,
zilina@expoclub.org
Web: www.terminy.cz

