Přípravy na jarní průmyslové veletrhy v Praze jsou již v plném proudu
V termínu 15. – 17. dubna 2014 přivítá tradičně výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany návštěvníky 13.
ročníku mezinárodního veletrhu strojírenských technologií – FOR INDUSTRY a souběžného 4. ročníku
mezinárodního veletrhu dopravy, logistiky, skladování a manipulace – FOR LOGISTIC.
Specializované mezinárodní veletrhy představují jedinečnou jarní příležitost pro prezentaci moderní
výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění. Na
přípravách a organizaci veletrhů se podílí významní odborní garanti z oboru, stejně jako v předchozích
letech, např. Český svaz vědeckotechnických společností, Česká společnost strojírenské technologie,
Asociace designérů UVU ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a řada další.
Přípravy na veletrhy jsou již v plném proudu. Příští ročník je ve znamení podpory účasti firem s exponáty
– stroji, pro které organizátoři připravili speciální podmínky, ale také hlavně s cílem předvádění
technologických novinek a prezentací služeb. Nové výstavní haly umožňují instalaci náročných expozic a
exponátů.
V současné době je na veletrhy FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC přihlášena řada významných firem. Mezi
nimi jsou např.: 4ISP s.r.o., která dodává komponenty pro vývoj a výrobu CNC strojů, lineární vedení a
ložiska, CNC vřetena a invertory, krokové motory, drivery, PLC řízení, 3D tiskárny Fabbster, CNC CO2
lasery, CNC routery; AERO Vodochody a.s., největší výrobce letecké techniky v České republice;
AURATECH CZ s.r.o., který nabízí řadu speciálních průmyslových lepidel vyráběných ve Švýcarsku, dále
technické spreje a přípravky pro výrobu, opravárenství a údržbu, využití ve strojírenském,
automobilovém, elektrotechnickém a dalším průmyslovém odvětví; BIBUS s.r.o., specializující se na
dodávky strojírenských, elektrotechnických a filtračních elementů, materiálů pro letecký a automobilový
průmysl, tiskáren a skenerů pro 3D modelování; DEOM, s.r.o., nabízející přístroje a služby určené pro
přesné a produktivní měření rozměrů součástí, Micro-Vu - automatické optické měřicí stroje, digitální
profilprojektor, METRONOR mobilní měřicí systém s rozsahem až 25 m; JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – INDEVA ČR, SK,
zastupující inteligentní balancery vhodné pro veškerý průmysl, systémy stálého vyvažování hmotnosti
břemena do stavu "beztíže" - umožňují snadnou manipulaci s využitím minimální lidské námahy;
Mitutoyo Česko s.r.o., prezentující globální vedoucí značku a výrobce širokého spektra přesných
měřících přístrojů včetně nabídky souvisejících technologií měření; P&B spol. s r.o., TECNOTRADE
OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., nabízející kompletní dodávky CNC soustruhů, obráběcích center včetně všech
technologií a 3D tiskáren; WANZL spol. s r.o., nabízející kompletní řešení logistiky, vyrábí a dodává
rollkontejnery, přepravní a skladové kontejnery, vychystávací vozíky, paletové nástavce a kontejnery,
transportní vozíky, přepravní a paletové podvozky, individuální řešení; a další.
Celý tým společnosti ABF, a.s. je připraven potenciálním vystavovatelům nabídnout proaktivní přístup,
odborné konzultace v rámci výstavby expozic nejen šité na míru, ale také možnost konzultace umístění
stánku na ploše areálu. Samozřejmostí je zprostředkování jednotlivým vystavovatelům zcela zdarma
libovolný počet vstupenek pro potenciální zákazníky. Do 31. prosince 2013 je možné využít nabídku 1.
uzávěrky, která případným zájemcům nabízí velmi výhodné cenové podmínky (od 1.200,-Kč do 2.300,Kč/m2).
Kompletní přihláškovou dokumentaci včetně dalších informací najdou zájemci na stránkách veletrhů:
www.forindustry.cz, www.forlogistic.cz
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