
 

                VISCOM  DÜSSELDORF 2013 

             7. – 9. november  2013, Düsseldorf,  
                   Nemecko  
       
                   MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ  VEĽTRH PRE VIZUÁLNU       
                   KOMUNIKÁCIU , TECHNIKU A DESIGN  

 
 

Vážené dámy, vážení páni,  
 
srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh viscom düsseldorf  2013– odborný veľtrh, ktorý je pre európsky 
priemysel vizuálnej techniky udalosťou č. 1 a bude sa konať v dňoch 7. - 9. novembra 2013 v Düsseldorfe,  
Nemecko. 
Viac ako  350 vystavovateľov zo 70 krajín  bude prezentovať na veľtrhu výrobcov, predajcov a firmy, ktoré 
poskytujú služby v odvetví reklamnej vizuálnej komunikácie, ako napríklad signmaking, digitálna veľkoformátová 
tlač, priemyselná tlač, inovatívne materiály, sieťotlač, flexografia, outdoorová reklama, svetelná reklama, 
orientačné systémy, displeje a obaly, prezentačná technika, úpravy textilu, pečiatky, gravírovanie, montáž 
a transport, nástroje, vybavenie pracovísk, software a hardware, služby. Na veľtrhu bude aj mnoho špeciálnych 
prezentácií a prednášok so sprievodným programom. Očakáva sa viac ako 12.500 návštevníkov. 
  
Odborná ponuka: 
 

- Technológie a procesy (signmaking, svetelná reklama, výroba displejov, tlačiarenské služby, print shopy 
– sieťotlač, veľkoformátová tlač, digitálna, priemyselná tlač, fotolaby, vyšívanie na textil, agentúry, médiá - 
výroba, kopírovacie centrá, obchod s materiálom a náradím, flexografia a gravírovanie) 

- Marketing, média & aplikácie (vonkajšia reklama, marketing a reklama v obchode a priemysle, reklamné 
agentúry, športové zariadenia, letiská, dopravné firmy, verejné inštitúcie, dodávatelia digital signage, 
vzdelávanie a školenie, spotrebný priemysel, obchod so spotrebným tovarom a potravinami) 

- Design & kreativita  (architektúra, dekoratérstvo, aranžérstvo, (priemyslový) design, design pre obchod 
a veľtrhové expozície, výroba: nábytok, textil, obklady, podlahy, tapety, dekorácie, plasty, móda 

- Odborný program  -   3 dni ve ľtrhu, 3 dni plné predášok a workshopov. Tú sú niekt oré z nich:  
     Značka Dizajnu – architektúra a technológie pre  značku dizajnu 
     Superstar night 2013  
                                Digital Signage Award  Night  
      

Odhaľte nové inšpirácie  vo Vašom odbore! 
Zoznam vystavovateľov, plán areálu a hál, newsletter ako aj mnohé ďalšie informácie nájdete priamo na webovej 
stránke veľtrhu  www.viscom-messe.com 
 
 
SNOPK ako zastúpenie viscom düsseldorf 2013 Vám pon úka možnos ť zakúpenia z ľavnených 
vstupeniek cez On-line systém: www.viscom-messe.com - Ticketshop 
 
 
Kód na zľavnenú vstupenku pre Slovensko: fudq-mx5o-kg94-m2na  
 
Kód na zľavnenú vstupenku pre Slovinsko:  z6jb-xhb3-rwsb-9e2e  
 

 
Tešíme sa na Vás. 
 
S priateľským pozdravom 

 
Oľga Rumannová 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora   
Suché mýto 1, 811 03  Bratislava 
Tel.:  +421 2 2085 0626      Fax: +421 2 2085 0632 
Email: rumannova@dsihk.sk;  Web. stránka www.dsihk.sk 


