28 May 2019 – Trnava/Slowakei
Conference & Exhibition for Laser Material Processing

meets Central Europe

Priemysel je doslova chrbticou slovenského hospodárstva a nachádza sa vo fáze úplného rozvoja. V roku 2018 dokázal
spracovateľský priemysel zvýšiť svoju produkciu o 6,6 %. S tým kráča ruka v ruke rastúca potreba modernej laserovej
techniky.

Spoločne so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (AHK Slowakei) preto organizuje
Messe Stuttgart už druhýkrát odbornú konferenciu so sprievodnou výstavou.

V popredí sú laserové aplikácie pre automobilový a dodávateľský priemysel, ktorý s rastom výroby o viac ako 20 %
predbieha všetky ostatné odvetvia na Slovensku.

Podujatie spája poskytovateľov laserových výrobných systémov, špecifických laserových strojových subsystémov, komponentov, postupov a priemyselných používateľov. Svojím bilaterálnym charakterom nad rámec jedného odvetvia vytvára
ideálnu platformu na vzájomné prepájanie a nadväzovanie kontaktov.
Predbežný program
09.00 – 10.00 hod.: Registrácia, návšteva výstavy

10.00 – 12.00 hod.: Odborné prednášky vystavovateľov
12.00 – 13.30 hod.: Obed, návšteva výstavy

13.30 – 15.00 hod.: Odborné prednášky vystavovateľov

15.00 – 15.45 hod.: Prestávka na kávu, návšteva výstavy
15.45 – 17.00 hod.: Odborné prednášky vystavovateľov

17.00 – 18.00 hod.: Networking - nadväzovanie kontaktov, návšteva výstavy
od 18.00 hod.:

Večerné podujatie

Balík pre vystavovateľov zahŕňa
 Výstavnú plochu na individuálnu prezentáciu v konferenčnej miestnosti alebo vstupných priestoroch
 Stôl s elektrickou prípojkou a prístupom na internet

 Rečnícky príspevok (prezentáciu) v rámci konferencie (v závislosti od dostupnosti voľných slotov pre rečníkov)
 Predstavenie firmy a referenta online, na internetovej stránke www.lasys-meets.com a v tlačenej forme 		
(katalóg vrátane programu konferencie)

 Prezentácia loga na uvítacom banneri vo vstupných priestoroch alebo v konferenčnej miestnosti
 Účasť na odbornej konferencii až pre 3 pracovníkov

 Catering počas dňa podujatia (prestávky na kávu, obed)
 Účasť na večernom podujatí
Vaša investícia: 2 450,00 €

plus DPH

Tešíme sa, že Vás budeme môcť privítať ako vystavovateľa na našom podujatí!
Kontaktné údaje
Landesmesse Stuttgart GmbH 					AHK Slowakei
Ms Cornelia Schlingelhoff 						

Ms Adriana Petesová

70629 Stuttgart 							

811 03 Bratislava

Messepiazza 1 							

Tel: +49 711 18560-2374 						

cornelia.schlingelhoff@messe-stuttgart.de 				

Suché mýto 1

Tel: +421 2 2085 0627
petesova@dsihk.sk

Záväzná prihláška ako vystavovateľa na
podujatí LASYS meets Central Europe
Uzávierka prihlasovania: 29. 03. 2019
petesova@dsihk.sk

Balík pre vystavovateľov

2 450,00 €

plus vždy platná zákonná daň z pridanej hodnoty (podľa zákona o DPH v práve platnom znení)
Chceme sa zúčastniť s odbornou prednáškou (cca 15 minút) v rámci programu konferencie.
áno

nie

Téma prednášky:
Upozornenie:
Jazykom konferencie je slovenčina. Pri prednáškach v angličtine je realizovaný simultánny preklad, pokiaľ bude prezentácia zaslaná minimálne 1 týždeň pred
termínom podujatia.
Prihlásením súhlasíme so zaznamenávaním a spracovaním našich údajov v rámci podujatia „Lasys meets Central Europe“. Účastnícky poplatok je potrebné
poukázať v priebehu 14 dní po doručení faktúry. Faktúra bude vystavená po skončení podujatia. Uvedená cena sa chápe ako cena, ku ktorej je potrebné
pripočítať daň z pridanej hodnoty.
Polovica účastníckeho poplatku (1 225,- € plus DPH) je splatná aj v prípade, že podnik po zrealizovanom prihlásení odriekne svoju účasť po 29. 03. 2019.
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právne záväzný podpis

Meno, Priezvisko tlačenými písmenami

The Europeum, Blok B
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

Tel: +421 2 2085 0620
Fax: +421 2 2085 0632
info@dsihk.sk | www.dsihk.sk

