NOVÝ VELETRH SVAŘOVÁNÍ FOR WELD JIŽ V DUBNU 2013 V PVA EXPO PRAHA
Veletržní správa ABF, a.s. představí v dubnu roku 2013 nový veletrh technologií pro
svařování, pájení a lepení – FOR WELD 2013. Pořádání tohoto specializovaného veletrhu je
plánováno ve dvouletém cyklu vždy v lichých letech. Cílem je vytvořit komplexní platformu
pro řešení problematiky v tomto průřezovém oboru s prostorem pro technologické ukázky a
spolupráce.
Veletrh se bude konat v termínu 23. – 25. 4. 2013 v PVA EXPO PRAHA Letňany.
Souběžně s veletrhem FOR WELD 2013 budou probíhat veletrhy FOR INDUSTRY – 12.
mezinárodní veletrh strojírenských technologií a FOR SURFACE – 7. mezinárodní veletrh
povrchových úprav a finálních technologií. Průmyslové firmy z těchto oborů tak mají
jedinečnou příležitost pro prezentaci svých novinek v hlavním městě ČR.
Oborové členění veletrhu FOR WELD 2013
• Svařovací technika a technologie
• Dělení materiálů
• Tepelné zpracování
• Stroje a zařízení pro žárové nástřiky
• Technologie pájení
• Technologie lepení
• Přídavné materiály
• Filtrační a odsávací zařízení
• Pracovní ochranné prostředky pro svařování
• Měřicí a zkušební technika pro svařování
Termín první uzávěrky přihlášek je 31. 12. 2012. Do tohoto data mohou firmy z výše
uvedených oborů využít zvýhodněné ceny za plochu (od 1 600 Kč/m2). Vystavovatelé, kteří
se přihlásí na veletrh FOR WELD 2013 do tohoto data získávají jako bonus 10% slevu
z objednané výstavní plochy a celostránkovou inzerci ve veletržním katalogu.
Nové veletržní haly v provozu
Dne 12. 10. 2012 byl zahájen provoz dvou nových veletržních hal o celkové ploše 8 200 m2.
V současné době se jedná o nejmodernější veletržní prostory v Praze. Průmyslové veletrhy
FOR WELD, FOR INDUSTRY a FOR SURFACE se tedy v roce 2013 budou poprvé konat také
v těchto nových halách.

Mediální podpora veletrhu
Veletrh bude podpořen silnou mediální kampaní zaměřenou na odborníky z průmyslových
oborů. Tato kampaň se s blížícím termínem veletrhu bude rozšiřovat i na širokou veřejnost
prostřednictvím billboardů, deníků, magazínů apod. Dalším silným nástrojem propagace
bude bezesporu distribuce vstupenek na veletrh.
Doprovodný program
Pečlivě je samozřejmě připravován i doprovodný program jednotlivých veletrhů, ve kterém si
jak vystavující společnosti, tak odborná i široká veřejnost vybere z bohaté nabídky seminářů
a přednášek. Veškerý doprovodný program je plánován ve spolupráci s odborníky na danou
tématiku.
Jednou z připravovaných soutěží je GRAND PRIX. Do této soutěže může jakýkoliv
vystavovatel přihlásit svůj výrobek, který bude následně hodnotit odborná porota složená
z předních kapacit oboru průmyslu. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním Galavečeru
vystavovatelů.
Další soutěží pro vystavovatele je TOP EXPO – soutěž o nejzdařilejší expozici veletrhu.
Hodnotit se bude estetické a originální ztvárnění, přístup obchodníků i hostesek
k zákazníkovi.
Aktuální informace na www.forweld.cz
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