Vážení obchodní partneři,
svět mechanických technologií se opět sejde v Norimberku, na veletrhu POWTECH 2013, který se koná
od 23. do 25. dubna 2013. Přes 700 firem z více než 20 zemí předvede paletu svých produktů a my
budeme při tom!

Abychom Vám mohli představit naše novinky a produkty určené pro filtraci, odprášení a čištění,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat k návštěvě našeho stánku číslo 4-352 v hale 4 veletrhu POWTECH
2013. Vystavujeme společně s naší mateřskou společností KAYSER FILTERTECH GmbH.
Na veletrhu budou prezentovány:
Filtrační materiály
KAY-TEX ePTFE Membrány
Filtrační rukávce
Filtrační patrony
Opěrné koše
V termínu od 13. března do 25. dubna máte možnost se zaregistrovat pomocí registračního kódu na
www.powtech.de/gutschein, Vaši jednodenní vstupenku poté zdarma obdržíte emailem. Na veletrhu již
neprovádíte žádnou registraci a ke vstupu do veletržních hal můžete využít Fast Lane!
Váš jedinečný registrační kód je: na vyžádání na e-mailu sales@ecotex.cz
Sjednejte si s námi ještě dnes termín schůzky, abychom si mohli vyhradit dostatek času pro Vaše
individuální otázky a přání.
Další informace k veletrhu a marketingové platformě ask-POWTECH, kde najdete podrobné informace o
vystavovatelích a jejich produktech včetně plánu výstavních hal, získáte na adrese www.powtech.de.
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S dotazy ohledně dopravy a ubytování se můžete obrátit na návštěvnický servis veletržní společnosti
NürnbergMesse:
NürnbergMesse GmbH
Informace pro návštěvníky
Tel: +49 (0)911.86 06 – 49 44
Fax: +49 (0)911.86 06 – 49 45
E-mail: besucherservice@nuernbergmesse.de
Těšíme se na Vaši návštěvu našeho stánku číslo 4-352 v hale 4 na veletrhu POWTECH 2013 v
Norimberku.
S přátelským pozdravem
ECOTEX tým
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