6 – 9.3.2020
NORIMBERK, NĚMECKO

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO
ROZVOJ ÚSPĚCHU

Seznamte se s novou
Shootingstar veletrhu
IWA OutdoorClassics 2020
NOVĚ!

Nadšení pro airsoft v posledních
letech stále roste. V hale 8 se proto vše
zabývá problematikou tématu airsoft a
paintball. Na více než 4 500 m2 prezentují
exkluzivní vystavovatelé své nejnovější
produkty.
Renomovaní vystavovatelé z airsoftové branže:

Využijte příležitost a informujte se o
rostoucím potenciálu tohoto odvětví a
seznamte se s mezinárodními experty.

• ActionSportGames
• Cybergun
• Nuprol

Airsoft Shooting Area

• G&G Armament

Po úspěšné premiéře pokračuje široce
vybudovaná Airsoft Shooting Area do
druhé rundy: Užijte si na vlastní kůži delší
střelecká stanoviště a vychutnejte si zacházení s nejnovějšími produkty a přesnost
jejich zacílení.

• Redwolf

VÍTEJTE NA VELETRHU
IWA OUTDOORCLASSICS 2020
Veletrh IWA OutdoorClassics je vedoucí mezinárodní
odborný veletrh pro lov a střelecký sport, outdoorové
příslušenství, jakož i civilní a dozorčí bezpečnostní výbavu.
Užijte si exkluzivní novinky v New Product centru, navažte
cenné kontakty a zjistěte si vše co se týká aktuálních témat,
týkajících se Vašeho odvětví. Vše na ideálním místě pro
rozvoj úspěchu.
Veletrh IWA OutdoorClassics bude zahájen 6. března 2020.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zajistěte si vstupenku hned teď!

Nezmeškejte žádnou
významnou událost našeho
rámcového programu
IWA Forum //
Poutavé přednášky odborníků na slovo vzatých.
New Product Center //
Seznámení s nejnovějšími produkty v oboru.
Newcomer Area //
Exkluzivní nový vystavovatel se představuje.
Archery Shooting Range //
Původní svět střelby z luku a kuše.
Retail 4.0 //
Vše co se týká digitálního obchodu.
Airsoft Shooting Area //
Nadšení pro airsoft a paintball
poprvé ve vlastní hale.

Zajistěte si svou
vstupenku!

JEDNODENNÍ
VSTUPENKA
Předprodej: EUR 34
Pokladna: EUR 39

PERMANENTKA
Předprodej: EUR 50
Pokladna: EUR 55
V předprodeji do 28.2.2020
ušetříte EUR 5.
Všechny ceny včetně DPH.
Pod iwa.info/brochures najdete ke stažení prospekty
v následujících jazykových verzích: německy, anglicky,
francouzsky, italsky, polsky a česky.

IWA.INFO/TICKETS

NAŠE ODBORNÁ
NABÍDKA
→ HALY 1, 3A, 4A, 7, 7A

→ HALA 5

Střelné zbraně pro lov, sport, sbírku, munice
a lovecký sklad pro lov a sport, optika a
elektronika

Nože

→ HALA 3

Lovecké příslušenství, dárkové
předměty,outdoorové
příslušenství, lukostřelba, nože

Příslušenství pro střelecké sporty, střelné
zbraně pro lov, sport, sbírku, munice a
lovecký sklad pro lov a sport, optika a
elektronika

→ HALA 4

NOVĚ

→ HALA 6

→ HALA 9

→ HALA 8

Civilní a dozorčí
bezpečnostní výbava

Vše k tématu airsoft a paintball poprvé v naší vlastní hale – včetně nové
Airsoft Shooting Area

NOVĚ

Oděvy, outdoorové příslušenství pro lov,
sport, rybaření a volný čas

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

NCC Ost

Exhibition Park

Entrance
Ost

IWA OutdoorClassics

Ideální místo pro rozvoj úspěchu

MÍSTO KONÁNÍ

TERMÍN

Výstaviště Norimberk

6 - 9.3.2020

OTEVÍRACÍ DOBA

POŘADATEL

Denně 9 - 18 hod.
Pondělí 9 - 16 hod.

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Norimberk

T +49 9 11 86 06-49 19
F +49 9 11 86 06-49 18
visitorservice@nuernbergmesse.de

18

VĚKOVÉ
OMEZENÍ

Vstup je povolen pouze
osobám od 18 let

JAK SE K NÁM DOSTANETE
Veškeré informace k pohodlné a
výhodné cestě vlakem naleznete
na adrese: iwa.info/travel

ODBORNÍ GARANTI

PROKÁZÁNÍ SE
DOKLADY
Nutno doložit průkazem –
další informace najdete na:
iwa.info/tradevisitors

• VDB Verband Deutscher Büchsenmacher
und Waffenfachhändler e. V., Marburg
• JSM Verband der Hersteller von Jagd-,
Sportwaffen und Munition, Ratingen

LET’S STAY SOCIAL!
Podělte se o své zážitky s
dalšími návštěvníky na
#IWAshow
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NÁVŠTĚVNICKÝ SERVIS

