VISCOM FRANKFURT 2012
25. – 27. október 2012, Frankfurt, Nemecko
MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH PRE VIZUÁLNU KOMUNIKÁCIU,TECHNIKU A DESIGN
Vážené dámy, vážení páni,
srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh VISCOM FRANKFURT 2012 – odborný veľtrh, ktorý je pre
európsky priemysel vizuálnej techniky udalosťou č. 1 a bude sa konať v dňoch 25. - 27. októbra 2012 vo
Frankfurte, Nemecko.
Viac ako 310 vystavovateľov 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 11.000 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 veľtrhu, 3 dni plné predášok a workshopov. Tú sú niektoré z nich:
Značka Dizajnu – architektúra a technológie pre značku dizajnu
Adobe and Corel – dve celodenné a sprievodné grafické dielne, odborné
prednášky
Retail design – užitková vizuálna komunikácia v reálnom supermarkete a
objekte
Prehliadka materiálov, zušľachťovanie tlače
Multi-Chanel Communikation – spoločná kampaň pre lepšiu kvalitu
Digital Signage
Ocenenie - najväčší počet prihlásených prác, prehliadka cien

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 2012 Vám ponúka možnosť zakúpenia zľavnených vstupeniek cez Online systém. Možnosť prihlásiť sa na autobusový zájazd.
Tešíme sa na Vás.
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