
Objednávky zlevněných vstupenek a poptávku výhodného  
individuálního ubytování naleznete na zadní straně 

Vážení obchodní přátelé,  
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě nejdůležitějšího evropského setkání ve Vašem oboru. 

Důvody pro vaši návštěvu:
• Veletrh oils+fats je nejvýznamnější evropskou odbornou přehlídkou technologií, výroby, 

zpracování olejů a tuků. Vystavovatelé z více než deseti zemí představí stroje, systémy 
a technologie pro výrobu a zpracování olejů a tuků. Kromě toho se na veletrhu setkáte 
s nabídkou výroby surovin, pomocných materiálů, logistických, balicích a plnicích řešení.

• Veletrh bude prezentovat celý výrobní řetězec - od získávání surovin až po distribuci. 
Zhlédnete zde nejnovější technologie pro zpracování olejů a tuků, a to komplexně, kompaktně  
efektivně ve třech dnech. Navštivte veletrh oils+fats 2015 a buďte informováni 
o nejnovějším dění v oboru!

• Důležité upozornění: Veletrh oils+fats se koná ve stejném termínu, jako světový veletrh  
pekařských technologií iba 2015 (www.iba.de). Pro návštěvníky z oboru olejů a tuků  
bude tento veletrh také zajímavý.

Bližší informace k veletrhu včetně seznamu vystavovatelů naleznete na stránkách  
www.oils-and-fats.com.

Otevírací doba veletrhu: úterý až čtvrtek: od 9 do 17.
 
Těšíme se na Váš zájem, 
s přátelským pozdravem 

Ing. Jaroslav Vondruška,  
of. zástupce Messe München pro ČR a SR 
vondruska@expocs.cz 

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

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

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

Pozvánka k návštěvě

6. mezinárodní odborný veletrh pro inovativní 
technologie zpracování olejů a tuků
15. – 17. září 2015, Výstavní centrum M,O,C, Mnichov 
www.oils-and-fats.com

Supported by



Online nezávazná poptávka ubytování také na www.expocs.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
www.expocs.cz 

OBJEDNÁVKA ZLEVNĚNÝCH VSTUPENEK

1-denní vstupenka za 388,- Kč (cena na místě 22,- EUR) 

3-denní za 886,- Kč (cena na místě 50,- EUR)

   

Firma:	 	 	 	 	 	 Kontaktní	osoba:

Ulice:	 	 	 	 	 	 PSČ:	 	 		 Město:

Pevná	linka:	 	 	 	 	 IČO:	 	 	 DIČ:

Mobil:	 	 	 	 	 	 E-mail:

Fax:	 	 	 	 	 	 www:

	

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE. 

 Ks

 Ks

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

Veletrh	je	povinně	registrovaný,	je	nutné	uvést	jména	osob,	pro	které	jsou	vstupenky	objednávány.	Registrovat	se	můžete	buď	na		
www.oils-and-fats.com	anebo	www.expocs.cz.	Po	registraci	návštěvníci	obdrží	e-mailem	online	vstupenku,	která	již	platí	pro	přímý		
vstup	na	veletrh.	Vstupenky	platí	na	kterýkoliv	den	veletrhu,	ke	vstupence	obdržíte	u	vchodu	na	výstaviště	tištěný	katalog	vystavovatelů	zdarma.

Uveďte jména osob pro registraci vstupenek:

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

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

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

POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ  

Termín ubytování   od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů

1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 30 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje

2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 50–70 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


