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Evropský odborný veletrh
obalů, procesů a techniky

Přijeďte na FachPack!
Přesvědčivá řešení, silné impulzy, udržitelné trendy:
Ve 40. roce svého trvání je FachPack víc než kdy jindy vůdčím
evropským veletrhem, který byste určitě neměli promeškat.
Proč? Protože obrací pozornost na procesní řetězec balení.
Od obalových materiálů až po balicí stroje, od potisku obalů až
po logistiku, od služeb až po řešení pro obalově náročná odvětví.
Tady najdete kompetentní partnery pro jednání a konkrétní
odpovědi. Během tří kompaktních veletržních dnů vás očekává
1 600 vystavovatelů, Forum PackBox a Forum TechBox, speciální
přehlídka „Udržitelnost v oblasti prémiových obalů“ a další informativní rámcový program.
Veletrh pro odborníky – zaměřený na řešení, pragmatický, konkrétní.
Nyní na fachpack.de/become-visitor!

Oborový kompas veletrhu FachPack
Orientace podle vašich zájmů

„Ekologicky šetrné balení“ –
stěžejní téma veletrhu
FachPack 2019
Zákon o obalech, strategie EU v oblasti plastů, rostoucí nároky na straně spotřebitelů – požadavky na
obaly šetrné k životnímu prostředí jsou komplexní.
Jde o to najít odpovídající řešení – a přesně to nabízí
FachPack: Profitujte z nabídky správných vystavovatelů, vhodného rámcového programu a perspektivních speciálních přehlídek.
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Všechny vystavovatele a produkty, výběr přednášek,
speciální přehlídky, texty k novinkám a služby najdete
také na:
fachpack.de/become-visitor

Zajistěte si svoji vstupenku
nejlépe hned!
Nejrychlejší a nejsnadnější cesta na FachPack
vede přes ticketshop.
Máte kupón? Ten zde také můžete uplatnit!
fachpack.de/tickets

Místo a termín konání
Výstaviště Norimberk
ÚT 24. – ČT 26.9.2019

Servis pro návštěvníky
T +49 9 11 86 06 - 49 79
F +49 9 11 86 06 - 49 78

Otevírací doba
ÚT – ST
ČT		

visitorservice@
nuernbergmesse.de

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 17:00 hod.

Vstupenky u pokladny
Jednodenní
EUR 48
Permanentka
EUR 52
Nezmeškejte žádné novinky!

#FachPack
#FachPack2019
#packaging360

Všechny ceny se rozumí včetně DPH.
Tento prospekt je k dispozici v různých jazycích
na fachpack.de. Všechny údaje bez záruky,
změny vyhrazeny.
Můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas s naším
reklamním využitím vašich údajů, a to písemně
(NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471
Nürnberg) nebo e-mailem (data@nuernbergmesse.de).

Pořadatel
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

