
Vážení obchodní přátelé,                                                                     Brno, prosinec 2019
dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě největšího evropského veletrhu

 

 
Důvody pro Vaši návštěvu:
• Veletrh  DACH+HOLZ International je úspěšným veletrhem s velkým zájmem vystavovatelů. A tak se 

tesaři, pokrývači, klempíři, architekti a projektanti mohou těšit na kompletní přehled sektoru a na 
novinky z oblasti dřevostaveb, střech, fasád, zateplení, kovoobrábění, klempířství a výstavby. 

• Veletrh probíhá v pěti výstavních halách na celkové ploše 75 000 m2 za účasti 600 vystavovatelů, 
včetně všech předních mezinárodních značek a lídrů na trhu. 

• Termín konání veletrhu DACH+HOLZ je ideálně stanoven těsně před začátek stavební sezóny  
a seznámí Vás s novými trendy a produkty. Veletrh je určen pro pokrývače, tesaře, klempíře, architekty  
a projektanty, bytová družstva, správy domů, developery, privátní stavitele, odborný velkoobchod, lešenáře, 
montéry rolet a žaluzií a další stavební řemesla, zahradní architekty, investory, úřady. 

• Zažijte živé ukázky přímo na veletrhu: Digitální nástroje, testovací jízdy s elektroauty pro řemeslníky,  
novou platformu pro architekty, pracovní nářadí "Bezpečně do budoucnosti na pracovním místě".  

Na veletrhu uvidíte: 

Otevírací doba veletrhu: denně od 9 do 18 hodin 
Zlevněné vstupenky až o 30% objednávejte online na www.dach-holz.com/tickets

Bližší informace, ubytování:  
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o., Příkop 4, Brno 
tel.: 545 176 158-60, fax 545 176 159 
info@expocs.cz, www.expocs.cz  
 
Věříme, že se rozhodnete navštívit tento špičkový odborný veletrh 
 
S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Vondruška,  
of. zástupce pořadatele pro ČR a SR 

• Šikmé střechy
• Vnější stěny, fasády
• Dřevěná stavba
• Klempířská technika
• Plochá střecha
• Izolace a zateplení

• Odvodnění střech, 
zatravnění střech

• Akustika a sádrokarton
• Kovoobrábění
• Osvětlení, ventilace
• Carpenter Technology

• Tepelná/zvuková izolace
• Komíny
• Solární technologie
• Regulační technika
• Dřevoobráběcí stroje
• Technické vybavení budov 

• Měřicí technika
• Pracovní a ochranní oděvy
• Stavební kování
• Lešení, žebříky, bezpečnost
• Stroje a nářadí
• IT, plánování, organizace

DACH+HOLZ International
Mezinárodní veletrh pro dřevěnou stavbu, vnitřní výstavbu, 
střechy a zateplení, výstaviště Stuttgart 
28. - 31. 01. 2020   www.dach-holz.com

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

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

Veletržní poradenská a reklamní 
kancelář, oficiální zastoupení  
veletržní společnosti 
Messe München GmbH
a GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen mbH
pro Českou republiku

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

CENY VSTUPENEK  
POPTÁVKA UBYTOVÁNÍ NA  
ZADNÍ STRANĚ



Kontakt: konecna@expocs.cz  
  

OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
www.expocs.cz 

Firma:      Kontaktní osoba:

Ulice:      PSČ:    Město:

Pevná linka:     IČO:   DIČ:

Mobil:      E-mail:

Fax:      www:

Poznámky:

 

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ  

Termín ubytování   od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů

Poznámky:

Zajišťujeme ubytování pro jednotlivce i kolektivy.  
Máme 25 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

CENY VSTUPENEK (KATALOG ZDARMA V CENĚ)

1-denní vstupenka za 20 EUR (cena u pokladny na místě: 27 EUR)

Permanentka za 34 EUR (cena u pokladny na místě: 42 EUR)

Jednodenní skupinová od 10-ti osob za 14 EUR (u pokladny na místě 19,- EUR) 

Zlevněné vstupenky objednávejte online na www.dach-holz.com/tickets 
Zaregistrovaní návštěvníci zde platí kartou a automaticky obdrží mailem online vstupenku, která platí pro 
přímý vstup na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu. 

POPTÁVKA ZÁJEZDU NA VELETRH

Máme více než 20 letou zkušenost s organizováním zájezdů odborníků na veletrhy, nabízíme  
skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování zájezdu na klíč, jednodenní anebo  
dvoudenní s přenocováním ve Stuttgartu, zašlete nám vaše požadavky, sdělíme vám celkovou  
cenu včetně pojištění. Kontakt: konecna@expocs.cz  


