
Premiéra rakouského průmyslového veletrhu
VIENNA-TEC v roce 2006 se stala úspěchem
pro pořadatele Reed Exhibitions Messe Wien.
Na tomto, v Rakousku největším, odborném
veletrhu pro průmysl v roce 2006 vystavovalo
670 přímých vystavovatelů a tuto největší
průmyslovou událost Rakouska navštívilo za
4 dny veletrhu více než 29 500 odborníků.

Veletrh VIENNA-TEC se koná jednou za 2 ro-
ky a podruhé se uskuteční od 7. do 10. října
2008. Znovu tento veletrh zahrnuje 6 mezi-
národních, už dobře známých na Slovensku
i v České Republice, odborných veletrhů
(AUTOMATION AUSTRIA, ENERGY-TEC, IE
– INDUSTRIEELEKTRONIK, INTERTOOL,
MESSTECHNIK a SCHWEISSEN/JOIN-EX).

Schwarz & Partner, s. r. o. –
oficiální zastoupení veletrhu
VIENNA-TEC pro země
střední a východní Evropy, včetně SR a ČR,
ve spolupráci s pořadatelem veletrhu Reed
Exhibitions Messe Wien, připravuje autobuso-
vé zájezdy z různých zemí střední a východní
Evropy pro průmyslové asociace, svazy a taky
jednotlivé podniky. Účastníkům zájezdu ze
Slovenska a České republiky budou poskytnu-
ty vstupenky na veletrh zdarma a bude nabí-
zena možnost zúčastnit se prohlídky veletrhu
v češtině a dalšího doprovodného programu
7. 10. 2008 v rámci Dne odborných návštěv-
níků ze Slovenska a České republiky. Na ten-
to den je také plánována tisková konference
pro slovenské a české novináře.

Důvodem návštěvy VIENNA-TECu 2008 mů-
že být pro české a slovenské firmy to, že se
mohou v nedaleké Vídni seznámit s novinkami
průmyslu a technologií a využít i možnosti na-
vázání obchodních kontaktů s odborníky ze
zemí Evropské unie a taky ze zemí mimo
Evropskou unii.

V rámci tohoto mezinárodního průmyslového
veletrhu pro zahraniční a rakouské návštěvní-
ky a vystavovatele se plánuje řada setkání
„CENTRAL & EASTERN EUROPE BUSINESS
BREAKFASTS“ (business snídaně pro centrál-

ní a východní Evropu), na
kterých se účastníci mohou
seznámit s vývojem prů-

myslu a možnostmi obchodní a výrobní spolu-
práce v různých zemích regionu.

Tento rok je kladen důraz na Slovensko, Bělo-
rusko a Ukrajinu.

Pro veškeré další informace se zájemci o VIP
pozvánky, autobusové zájezdy, účast v bu-
siness snídani a prezentaci na veletrhu mo-
hou kdykoliv obrátit na oficiální zastoupení 
VIENNA-TECu pro ČR a SR:
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zilina@expoclub.org
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