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Vážení vystavovatelé mezinárodního veletrhu
zemědělské techniky Techagro 2018

a souběžně probíhajících specializovaných veletrhů Silva Regina a Biomasa!

Je zcela jisté, že se již zabýváte přípravou Vaší veletržní prezentace na 
výše uvedených veletrzích, které proběhnou na brněnském výstavišti od 8. 
do 12. dubna 2018. Veletrhy Brno – úsek Realizace expozic a servisu jsou 
oficiálním dodavatelem veletržních expozic na brněnském výstavišti.

Dovolte, abychom Vám nabídli naše služby, a to zejména:

l standardní veletržní expozice
l atypické designové expozice
l expozice přízemní i patrové jak do pavilonu, tak na volné plochy
l originální zavěšené prvky nad expozicí

Nabízíme Vám také komplexní servis v rámci zajištění doprovodných služeb 
potřebných k úspěšnému absolvování veletrhu (technické přívody, 
hostesky, ubytování…).

Pro všechny naše klienty poskytujeme termínové slevy z ceny výstavby 
expozice. Pokud naši nabídku závazně potvrdíte do 14. února 2018, 
získáte od nás garanci ceny a také záruku rezervace vybavení, které si 
vyberete. Na blížící se vypršení termínu pro potvrzení zvýhodněné nabídky 
Vás upozorní náš časový hlídač e-mailovou zprávou.

Seminář „Jak se připravit na veletrh“
Připravili jsme pro Vás přehled toho nejdůležitějšího, s čím se můžete setkat 
při přípravě Vaší veletržní prezentace na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 
2018. 

l Účastníte se mezinárodního veletrhu zemědělské techniky poprvé?
l Potřebujete si osvěžit a utřídit zásady pro přípravu zajímavé a 

poutavé výstavní expozice?
l Chcete mít jistotu, že jste při přípravě expozice na nic nezapomněli?
l Chcete se dozvědět praktické informace?

V semináři „Jak se připravit na veletrh“ se spoustu informací dozvíte a na 
další se můžete rovnou zeptat.

Termín: středa 7. února 2018 od 10.00 hodin do 14.00 hodin 
Místo konání: Veletrhy Brno - pavilon A3 – Showroom 1. poschodí

Účast na semináři je bezplatná. 
Občerstvení zajištěno, rovněž jednorázový volný vjezd k pavilonu A3.

Přihlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem
nejpozději do pátku 3. února 2018!

Kontakt pro přihlášení:

Veletrhy Brno, a. s.
Realizace expozic a servis
pí Petra Veselá
e-mail: pvesela@bvv.cz
tel.:+420 541 152 665

Konfigurátor expozic
Pro menší expozice nabízíme on-line konfigurátor. Zvolíte si sami typ 
expozice, který Vám vyhovuje a konfigurátor ihned vygeneruje i cenu. 
Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte nám a my Vám poradíme.

Odkazy:

Výstavba expozic

Fotogalerie

Poptávka expozice v ČR

Poptávka expozice ve světě

Kontakty

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Ing. Lukáš Helan
Manažer realizace
tel.: +420 541 152 633
lhelan@bvv.cz, expozice@bvv.cz
https://www.bvv.cz/expozice
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