
Jubilejní 50. ročník veletrhu IFAT stanovuje nová kritéria:
•  3 100 vystavovatelů z 59 zemí, z toho 50 výrobců z České republiky 
•  Počet vystavovatelů ze zahraničí opět narůstá
•  Nové rozdělení hal: IFAT se rozrůstá o dvě nové haly C5 a C6, výstavní plocha se zvětšuje
 na 260 000 m2, tedy 18 výstavních hal!
•  Očekává se návštěva kolem 138 000 návštěvníků ze 170 zemí

IFAT se opět zaměřuje na témata budoucnosti:
Letos se poprvé na veletrhu objevuje téma např. „udržitelnost v silniční výstavbě“, kterému bude 
věnována speciální výstava k procesům a strojům, které šetří zdroje, stejně jako trvanlivým materiá-
lům pro výstavbu silnic. Tím veletrh oslovuje další stavební fi rmy, inženýrské kanceláře a kanceláře 
pro výstavbu silnic.

Další hlavní témata na veletrhu:
Voda 4.0: Trend pokračuje - zejména v průmyslu pitné vody, technologie pro obnovu recyklace z 
odpadních vod, technologie zpracování biomasy a minerálních látek, řízení digitálních operací pro 
pitné vody a čistírny odpadních vod. Potravinářský a nápojový průmysl je jedním ze sektorů, v nichž se 
zelená technologie těší vysoké prioritě, především kvůli jejímu centrálnímu zdroji, vodě.
Vozidlo v akci, demontáž starého vozidla

Aktuální seznam vystavovatelů a doprovodný program najdete na www.ifat.de
Otevírací doba veletrhu pondělí až čtvrtek: 09.00 - 18.00, pátek 09.00 - 16.00.

Bližší informace, zástupce pořadatele pro ČR a SR, 
zlevněné vstupenky, ubytování, doprava: 
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. 
tel.: 545 176 158-60, fax 545 176 159
info@expocs.cz, www.expocs.cz

Na váš zájem se těší

Ing. J. Vondruška
zástupce Messe München pro ČR a SR

DOBÝVÁNÍ VODY, ÚPRAVA VODY
ZPRACOVÁNÍ VODY A ODPADNÍ VODY
ROZVOD VODY A KANALIZACE
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A RECYKLACE
ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z ODPADŮ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SILNIC 
ZIMNÍ ÚDRŽBA 
SANACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ 
ÚPRAVA PŮDY
ČIŠTĚNÍ SPALIN A VZDUCHU
SNIŽOVÁNÍ HLADINY HLUKU 

ZVUKOVÁ IZOLACE
BIOPLYN A BIOMASA
VĚDA, VÝZKUM
TECHNOLOGICKÝ TRANSFER
GEOTERMIE

P O Z V Á N K A  P R O  N Á V Š T Ě V N Í K Y

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.

Příkop 4
604 45  Brno

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

Veletržní poradenská a reklamní 
kancelář, oficiální zastoupení veletržní 
společnosti Messe München GmbH 
pro Českou a Slovenskou republiku

IFAT 2018  I www.ifat.de
Světový veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpadové
a komunální hospodářství, recyklaci
Výstaviště Mnichov, 14. - 18. května 2018

Nabídku zlevněných vstupenek, organizované dopravy a ubytování naleznete na zadní straně.



Veškeré objednávky též online na www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
www.expocs.cz 

OBJEDNÁVKA zLEVNěNých VSTUPENEK

1-denní vstupenka za 562,- Kč (cena na místě 32,- EUR) 

3-denní za 1.124,- Kč (cena na místě 62,- EUR)

Permanentka za 1.482,- Kč (cena na místě 72,- EUR)

Studentská, skupinová (od 10 osob) za 22,- EUR (pouze na místě)

Firma:	 	 	 	 	 	 Kontaktní	osoba:

Ulice:	 	 	 	 	 	 PSČ:	 	 		 Město:

Pevná	linka:	 	 	 	 	 IČO:	 	 	 DIČ:

Mobil:	 	 	 	 	 	 E-mail:

Fax:	 	 	 	 	 	 www:

Účastník	cesty:	 	 	 	 	 Datum	narození	(z	důvodu	uzavření	cest.	pojištění):

(Účastník	cesty):	 	 	 	 	 (Datum	narození):
	
(Účastník	cesty):	 	 	 	 	 (Datum	narození):

VyPLňTE PrOSím POŽADOVANé úDAJE. účASTNíKA A DATUm NArOzENí UVEďTE POUzE Při OBJEDNÁVcE cESTy

POPTÁVKA iNDiViDUÁLNíhO UByTOVÁNí  

Termín ubytování   od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů:

Poloha ubytovacího zařízení:       centrum města        širší centrum+okraj                 okraj+vesnice v okolí

Typ ubytovacího zařízení:            penzion/gasthof                hotel střední kategorie                 hotel vyšší kategorie

V případě nejasností Vaše požadavky upřesněte telefonicky anebo mailem: 545 176 160, koci@expocs.cz. 

Na webu www.expocs.cz můžete poptat ubytování online.

OBJEDNÁVKA OrgANizOVANé cESTy NA iFAT 2018
1. den 14.05.	 	01.00	odjezd	z	Bratislavy,	03.00	hod.	odjezd	z	Brna	z	ulice	Nádražní	naproti	hotelu	Grand.	05.30	hod.	odjezd	z	Prahy	od	
stanice	metra	Zličín,	stanice	zájezdových	autobusů	č.	8.	Předpokládaný	příjezd	na	mnichovské	výstaviště	v	cca	10.30	hod.	V	odpoledních	
hodinách	přesun	do	komfortního	hotelu	mimo	Mnichov,	zde	potom	volný	program	či	večeře,	možnost	využití	sauny!	
2. den 15.05. Po	hotelové	snídani	odjezd	na	výstaviště	a	celodenní	prohlídka	veletrhu,	či	individuální	návštěva	centra	města		
(dle	volby).	Odjezd	do	Česka	v	cca	15.00	hod.	Předpokládaný	návrat	do	Prahy	–	22.00,	do	Brna	asi	v	00.30	hod.,		
do	Bratislavy	cca	v	02.00hod

          

z Brna	

z Prahy														

z	Bratislavy
dopravu kvalitním  autobusem, 1x nocleh v komfortním hotelu mimo  

Mnichov, 1x snídaně, cestovní pojištění, doprovod. Kolektivům  

nad 20 osob poskytujeme možnost vlastního plánování programu  

cesty. Objednávky zasílejte do  30.04.2018.  

Cesta se uskuteční při min. počtu 20 osob.

Objednávám	večeři		(grilované	speciality,	
bohatý	výběr	příloh)	v	ceně	550,-	Kč

Objednávám	nocleh	v	jednolůžkovém	
pokoji	-	příplatek	600,-	Kč

cENA cESTOVNéhO 3.900,- Kč OBSAhUJE:                   DOPLňKOVé SLUŽBy            zVOLTE PrOSím míSTO ODJEzDU

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.  
Máme 15 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

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.ifat.de/tickets.	Zaregistrovaní	návštěvníci	od	nás	obdrží	mailem	tzv.	Print-Home-Tickets	k	vytisknutí,	se	kterými	můžete	jít	bez	dalšího	zdržování	
přímo	na	veletrh.	Vstupenky	platí	na	kterýkoliv	den	veletrhu.	Tištěný	veletržní	katalog	stojí	25	EUR,	k	dostání	při	vstupu	na	veletrh.

Uveďte jména osob pro registraci vstupenek:
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