
Pozývame vás na návštevu najväčšieho svetového veľtrhu ISPO 2018
Svetový odborný veľtrh športových potrieb a športovej módy ISPO Mníchov 2018 je opäť vypredaný. 
Cez 2 700 vystavovateľov z 50 krajín predstavia svoje novinky pre sezónu 2018 na výstavnej ploche 
140 000 m2. Túto svetovú udalosť si nenechá ujsť žiadny z očakávaných 80 000 odborníkov 
zo 100 krajín. Stretnite sa tiež s prezentáciami a aktuálnymi novinkami 55 slovenských 
a českých výrobcov na ploche 1 800 m2!

Veľtrh ISPO 2018 je členený do týchto segmentov:
SNOWSPORTS  • OUTDOOR • HEALT & FITNESS • URBAN 
• TEAMSPORTS • VISION • MANUFACTURING & SUPPLIERS 
• INNOVATION & INDUSTRY SERVICES

Highlights veľtrhu:
Outdoor Afterwork Networking, ISPO ACADEMY, ISPO BRAND NEW 
Village, akčné ukážky po celom výstavisku a mnoho ďalšieho.

Dôležité informácie:
Otváracia doba veľtrhu: nedeľa-utorok: 9-18, streda 9-17 hodín. 
Návštevnícky servis - vstupenky a cenovo výhodné ubytovanie 
zabezpečuje: www.expocs.cz  
 
Tešíme sa na Váš záujem. 
S priateľským pozdravom

Ing. J. Vondruška,

oficiálny zástupca 
Messe München 
pre ČR a SR

 
 

Medzinárodný veľtrh športového tovaru,
športovej módy a obuvi
Výstavisko Mníchov, 28. - 31. 01. 2018
www.ispo.com

Informácie o vstupenkách 
a nezáväzný dopyt 
ubytovanie na zadnej strane

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4 
CZ 604 45  Brno
Česko

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz  
www.expocs.cz

Veľtržná poradenská a reklamná 
kancelária, oficiálne zastúpenie 
veľtržnej spoločnosti Messe 
München GmbH pre Českú 
a Slovenskú republiku



Kontakt: koci@expocs.cz, tel.: +420 545 176 160 
  

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

Firma:	 	 	 	 	 	 Kontaktná	osoba:

Ulica:	 	 	 	 	 	 PSČ:	 	 		 Mesto:

Pevná	linka:	 	 	 	 	 IČO:	 	 	 DIČ:

Mobil:	 	 	 	 	 	 E-mail:

Fax:	 	 	 	 	 	 www:

Poznámky:

	

VypLňtE prOSím pOŽADOVANé úDAJE.

CENy VStUpENIEK (KAtALÓG ZDArmA V CENE)

1-denná vstupenka za 26 EUR (cena pri pokladni na mieste: 39 EUR)

Permanentka za 39 EUR (cena pri pokladni na mieste: 56 EUR)

Študentská 17 EUR (k dostaniu iba pri pokladni na mieste)

Veľtrh je povinne registrovaný. registrovať sa a zaplatiť vstupenky platobnou kartou 
môžete iba na www.ispo.com. Po úhrade obdržíte mailom online vstupenku v PDF, ktorá 
už platí pre priamy vstup na veľtrh. Ak nemôžete platiť kartou, ponúkame Vám predaj 
zľavnených vstupeniek za EUR cez www.expocs.cz (máme slovenskú banku). Vstupenky 
platia na ktorýkoľvek deň veľtrhu, ku vstupenke dostanete pri vchode na výstavisko tlačený 
katalóg vystavovateľov zadarmo.

DOpyt INDIVIDUÁLNEHO UBytOVANIA na www.expocs.cz   

Termín ubytovania od        do        Počet nocí 

         Typ a počet izieb

1. Ubytovanie v jednoduchých penziónoch v okolí výstaviska; ceny od cca 45 EUR osoba/noc. Jedná sa o viac lôžkové izby

2. Stredná kategória hotelov v Mníchove, solídne vybavenie, dobrý pomer poloha-cena-rozsah služieb; cena 50–75 EUR osoba/noc.

3. Ubytovanie v penziónoch a hoteloch v dedinách v okolí nového výstaviska, cena od cca 60 EUR jednolôžková/noc

4. Luxusné hotely a ubytovacie zariadenia. Široká ponuka poskytovaných služieb, kvalita a pohodlie; ceny od cca 100 EUR izba/noc

5. Iná kategória – upresnite prosím vaše požiadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160


