Mezinárodní veletrh obráběcích strojů
a automatizace výroby

Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů,
modulů a technologií

Oficiální účast ČR pod záštitou MPO

5. až 8. února 2019, Strojírenské veletrhy v Lipsku
Výrobní technika • Subdodávky • Nové technologie

Z 2019
V roce 2019 přivítá moderní lipské výstaviště již patnáctý ročník veletrhu Z. Tento přední evropský subdodavatelský
veletrh je mezinárodně uznávanou platformou pro subdodavatele zejména z počátečních a středních fází výrobního
řetězce těchto průmyslových oborů:

www.z-lipsko.cz
Portfolio vystavovatelů:
• Díly a komponenty

• Strojírenský průmysl
• Automobilový průmysl a výroba dopravních
prostředků
• Elektrotechnika a elektronika
• Zpracování a technika plastů
• Lékařská technika, optika atd.

Z 2017 v číslech:
• 362 vystavovatelů z 20 zemí
• 26% zahraničních vystavovatelů
• 14.000 m2 výstavní plochy

• Spojovací a montážní procesy
• Materiály a polotovary
• Postupy a technologické subdodávky
• Nástroje a pracovní prostředky pro výrobu dílů
a modulů
• Elektrotechnika/ elektronika – jednotlivé díly,
zástavbové prvky, postupy výroby, zušlechťování,
montáž a testování
• Průmyslové služby

Intec 2019
Intec patří mezi přední strojírenské veletrhy v Německu a Evropě. Je zaměřen na obráběcí stroje a systémy pro
přípravu a finalizaci automatizované výroby. Tradičně významně je zastoupena oblast nástrojů.
Ve veletržních halách bude k vidění řada konkrétních řešení navazujících výrobních procesů v rámci Průmyslu 4.0.

Intec 2017 v číslech:
• 1.020 vystavovatelů z 23 zemí
• 11% zahraničních vystavovatelů
• 51.250 m2 výstavní plochy

www.intec-lipsko.cz
Vystavovatelské obory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obráběcí stroje a obráběcí centra
Stroje na zpracování plechů
Lisy a tvářecí technika
Úprava povrchů, laserová a svařovací technika
Přesné nástroje, přípravky, výroba nástrojů a forem
Automatizace výroby a robotika
Montážní a manipulační technika
Pohony, řízení procesů
Průmyslová elektronika, sensorová technika
Měřicí přístroje a řízení kvality
Vnitropodniková logistika
Software, IT aplikace
Věda a výzkum

Celoevropsky významná akce
Souběžně konané veletrhy Intec a Z představují ucelenou akci prezentující na
lipském výstavišti kompletní výrobní řetězec kovozpracujícího průmyslu –
od vstupních materiálů, dílů, komponentů a subdodávek přes obráběcí stroje a
kompletní obráběcí centra až po automatizaci výroby.
Brzký termín konání této kombinace veletrhů již v únoru 2019 nabízí optimální
platformu pro investiční rozhodování. Poslední ročníky veletrhů Intec a Z v roce
2017 navštívilo dohromady 24.200 návštěvníků, z toho bylo:
• 98% odborných návštěvníků, specialistů
• 92% z Německa
• 86% návštěvníků mělo v rámci svých firem odpovědnost
za investice
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky opakovaně organizuje na
veletrhu Z oficiální účasti České republiky.
Společný stánek českých subdodavatelských firem je připravován i pro rok 2019
a umožní českým firmám zúčastnit se tohoto veletrhu za výhodných finančních
podmínek.

„Lipský subdodavatelský veletrh Z-Messe a souběžně konaný Intec vnímáme
jako důležitou součást našeho veletržního kalendáře. Je třeba vnímat fakt,
že region Lipska a tato část Saska vůbec patří k nejvýznamnějším centrům
německého strojírenství. Veletrh sám přitom nechává stranou zbytečné
pozlátko a zaměřuje se na konkrétní business, přináší vystavovatelům
konkrétní zakázky a kontakty. Proto se řada našich členských firem do Lipska
vrací opakovaně a proto je náš svaz iniciátorem oficiální účasti ČR pod záštitou
MPO. Zejména menším a středním firmám ulehčuje taková finanční podpora
ze strany státu rozhodování při tvorbě exportní strategie pro náročný německý
trh.
V posledních letech se nám navíc ve spolupráci s organizátory povedlo v
rámci návštěvy veletrhů zprostředkovat mladé generaci studentů středních
odborných škol z České republiky kontakt s výrobní praxí předních německých
firem. V této iniciativě chceme určitě pokračovat i v rámci nadcházejícího
ročníku 2019.“
Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren České republiky

Doprovodný program veletrhů
Aktuální témata branže – veletrhy Intec a Z 2019 dodají specializované
informace k aktuálnímu dění ve strojírenské branži, nabídnou nové kontakty
a šance na špičkový networking.
Vystavovatelské fórum
• Fórum se nachází přímo ve veletržní hale
• Vystavovatelé na veletrzích Intec a Z zde mohou prezentovat nové výrobky
a služby a také výsledky svých vývojových center
Konference a semináře
• k TOP tématům současnosti jako jsou aditivní výroba a Průmysl 4.0
• k tendencím a inovacím v subdodavatelském průmyslu
Business setkání „CONTACT“ s mezinárodním večerem
Mezinárodní burzu b2b kontaktů organizují lipská hospodářská komora (IHK Leipzig) a Enterprise Europe Network.
Vystavovatelé a návštěvníci veletrhů Intec a Z 2019 se mohou zúčastnit na základě předchozí registrace.
(Další informace k rámcovému programu budou k dispozici na internetových stránkách veletrhů od října 2018.)

I po uzavření veletržních hal nabízí město Lipsko mnoho možností aktivního
programu. Je městem hudby, opery a nejrůznějších muzeí a rovněž je známo
pro své historické pasáže a nákupní domy v centru, které jsou opravdovým
nákupním rájem.
A kdo se chce po náročném dni stráveném na veletrhu uvolnit u dobrého jídla
a pití, má k tomu nepřeberně možností v mnoha kavárnách a restauracích
nabízejících regionální i mezinárodní kuchyni.
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Cena výstavní plochy při přihlášce:
Řadový stánek
Rohový stánek
Poloostrovní stánek
Ostrovní stánek

do 14.10.2018
147,00 €/m2
158,00 €/m2
165,00 €/m2
169,00 €/m2
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po 14.10.2018
157,00 €/m2
168,00 €/m2
175,00 €/m2
179,00 €/m2
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Kompletní stavba stánku je k dispozici za cenu od 116,00 €/m2.
Reklamní paušál 95,00 €, mediální paušál za zápis do katalogu tištěný a online
190,00 €, AUMA poplatek 0,60 €/m2.
Všechny ceny jsou bez německé DPH.
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Máte zájem se veletrhů v Lipsku zúčastnit? Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku. Prosím kontaktujte nás:
Ceny vstupenek při nákupu online:
Denní vstupenka:
22,00 €
Permanentní vstupenka:
35,00 €

LIPSKÉ VELETRHY • Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko • SEPP International s.r.o., Přemyslovská 32 • 130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 222 734 483 • E-mail: info@lipskeveletrhy.cz • Web: www.lipskeveletrhy.cz

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1, 04356 Leipzig | Germany
Tel.: +49 341 678-0, Fax: +49 341 678-7800
info@messe-intec.de, www.intec-lipsko.cz, info@zuliefermesse.de, www.z-lipsko.cz
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Vítejte v Lipsku!

