
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology Cooperation Days Hannover Messe 2015 
Smart Factories & Industrial Manufacturing 

14. - 16. dubna 2015 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na obchodní  

dvoustranné schůzky s podniky z EU. 
 

Veletrh Hannover Messe je ideálním místem pro setkávání strojírenských firem, které se zaměřují na 

průmyslové technologie, výrobu strojů, materiálů a výrobní metody. O rozsahu veletrhu svědčí to, že 

v rámci letošního Hannover Messe se představí 10 odborných veletrhů.  

Webová stránka Hannover Messe: http://www.hannovermesse.de/ 
 

 

Od svého začátku v roce 2002 se do projektu Technology Cooperation Days, zapojilo více než 2000 

účastníků, jejichž bilaterální jednání úspěšně vyústila v celou řadu podepsaných obchodních kontraktů.  

 

Schůzky s partnery jsou 30-minutové a můžete si vybrat jak partnery, s nimiž chcete jednat, tak i 

dny (i půldny), po které budete přítomni na veletrhu. Místo jednání: Hala 2 nebo na stáncích 

vystavovatelů. 
 

Průmyslové obory: průmyslová automatizace, kovoobrábění a výroba strojů a nástrojů, dopravní 

prostředky a systémy, výroba komponentů, průmyslové měřící nástroje a systémy, energeticky úsporná 

výroba, vývoj prototypů, inteligentní výroba a mnoho dalších. 
  

Proč se zúčastnit: 

- Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu na webových stránkách projektu i během 

dvoustranných jednání 

- Dozvíte se více o posledních novinkách v technologiích či výrobcích od ostatních účastníků 

- Poznáte nové partnery pro výrobní, obchodní či technologickou  spolupráci 
 

Registrační poplatky: 119€/ firmu. Firmy přihlášené jako odběratelé, držitelé licencí a instituce z 

vědecko-výzkumných projektů hledající partnery z oboru průmyslového měření - účast zdarma 

Poplatek zahrnuje kompletní informační balíček s osobním harmonogramem schůzek, prezentaci na 

webových stránkách, poradenství, asistence při akci, zázemí na veletrhu, vstupenky na jednací dny  

Speciální nabídka: účastníci přihlášeni do 13.2.2015 – účast zdarma. 
 

Termín přihlášení: do 30. 3. 2015 

Webová stránka projektu: http://www.technologycooperationdays.com  

Kontaktní osoba: Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232, e-mail: hrubesova@crr.cz, 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 

120 00 Praha 2 
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REGISTRATION FORM 

 
 

Yes, we wish to participate in Technology Cooperation Days  
at 

Hannover Messe 14.-16.4.2015 
 
 
 
Company name ………….…………………………………………………………………………….. 
 
Contact person ………….…………………………………………………………………………….. 
 
Address……….…………………………………………………………………………………………….. 
 
Postal code………………………….City……………………………………….…………………….. 
 
Telephone…………………………………….  Fax ……….………………….………………………. 
 
E-mail…………………………………………………..Web site.……………………………………… 
 
 
Early bird, registration till 13.2.2015:   free of costs 
  
Regular participation fee, after 13.2.2015:   119€ including VAT 
 
Potential buyer looking for products, services or know-how:   free of costs 
 
 
 
 
 
 
Date, signature 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Please send your registration form by e-mail to:  
hrubesova@crr.cz 
or fax: 
234 006 251 
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