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Veletrh EuroBLECH je setkáním profesionálů z odvětví 

technologií zpracování plechů z celého světa, kteří zde objevují 

nejmodernější systémy a strojní zařízení pro chytrou výrobu a 

diskutují různorodá řešení a odvětvové trendy. EuroBLECH se 

vždy řadil mezi přední veletržní události, nicméně po vynucené 

přestávce jeho význam v letošním roce ještě vzrostl, neboť 

pro celé odvětví i jednotlivé vystavovatele představuje dlouho 

očekávané obchodní příležitosti a osobní setkání, které lze jen 

stěží nahradit jinými kanály. 

Letošní ročník tohoto špičkového veletrhu bude zaměřen 

na nabídku inteligentních řešení a rozšířenou automatizaci a 

digitalizaci výrobního řetězce, které umožní dále zvýšit výrobní 

kapacitu a efektivitu v odvětví. Uvidíte zde stroje, systémy a 

řešení pro síťovou výrobu, včetně živých ukázek a odborného 

poradenství, navážete nové obchodní kontakty a naučíte se 

naplno využít síťové propojení výroby. Vystavovatelé z celého 

světa budou prezentovat své inovace na největším výstavišti na 

světě v německém Hannoveru. 

Vstupte do světa chytrých technologií zpracování plechu 

a utvářejte budoucnost odvětví na letošním veletrhu 

EuroBLECH.

PROČ NAVŠTÍVIT EUROBLECH 2022?

Více než 1 250 
vystavovatelů ze 40 zemí

15 technologických sektorů v 9 halách

Více než 88 000 

čtverečních metrů výstavní plochy

Více než čtvrtina z návštěvníků 
veletrhu EuroBLECH nenavštěvuje žádné 
jiné veletrhy.*

96 % návštěvníků by doporučilo 
veletrh EuroBLECH svým kolegům.*

Více než 90 % návštěvníků bylo vysoce 
spokojeno se sortimentem výrobků a služeb 
předváděných na veletrhu.*

YOUR GATEWAY 
TO A SMARTER FUTURE

EuroBLECH 2022

* Výsledky na základě posledního 
průzkumu mezi návštěvníky. 



Jako největší veletrh technologií zpracování plechu 
EuroBLECH navštěvují ti největší odborníci ze všech úrovní 
managementu malých, středních a velkých firem.

 Řady návštěvníků zahrnují konstruktéry, manažery 
výroby, manažery kvality, nákupčí, výrobce, technické 
ředitele a experty z asociací či výzkumu a vývoje z těchto 
průmyslových odvětví:

Přitahuje malé a středně velké firmy, ale 
i podniky, které hledají vhodnou investici 

do řady různých výrobních řešení pro 

obrábění plechu.

 Strojírenství

 Plechové výrobky, 
komponenty, montáže

 Ocelové a hliníkové 
konstrukce

 Automobilový 
průmysl včetně jeho 
dodavatelského 
řetězce

 Elektrotechnika, 
elektrická zařízení

 Vytápění, 
vzduchotechnika, 
klimatizace

 Výstavba 
obnovitelných zdrojů 
energie

 Elektronický průmysl

 Válcovny

 Výroba železa a oceli

 Výroba neželezných 

kovů

 Přesné strojírenství, 

optika

 Zdravotnická technika

 Obalový průmysl

 Letectví

 Stavba lodí

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE PRO TY 
NEJLEPŠÍ OBOROVÉ PROFESIONÁLY

PROČ NAVŠTÍVIT EUROBLECH 2022?

Je to barometr znázorňující nejnovější 
technologické trendy v odvětví.

Vystavovatelé v 15 různých sektorech 

pokrývají celý technologický řetězec 
zpracování plechu.

Je to světově největší veletrh pro průmysl 

zpracování plechu.



25. – 28. ŘÍJNA 2022 | HANNOVER, NĚMECKO

VÝCHOD 3
EAST 3

JIH 1
SOUTH 1

ZÁPAD 1
WEST 1

ZÁPAD 2
WEST 2

PROFIL VELETRHU 

EuroBLECH 2022 pokrývá celý řetězec technologie 
zpracování plechu a prezentuje 15 technologických 
sektorů v 9 halách:

Plechy, polotovary, 
hotové výrobky 
(se železem nebo bez)

Technologie zpracování

Technologie separace

Technologie formování

Technologie ohýbání plechů

Zpracování trubek/profilů

Zpracování hybridních struktur 
z plechu/plastů

Prvky a komponenty pro stroje

Technologie spojování a 
upevňování

Povrchová technologie

Nástrojová technologie pro 
zpracování plechů / kovových 
desek

Procesní kontrola a 
zajištění jakosti

Zpracování dat 
(hardware a software)

Vybavení pro továrny a sklady, 
bezpečnost práce, ochrana 
životního prostředí

Služby, informace a komunikace

TECHNOLOGICKÉ SEKTORY PODLE VÝSTAVNÍCH HAL

Vchod

Kancelář organizátorů 
Mack-Brooks Exhibitions

Informace (EBi)

Tiskové 
středisko

Kongresové 
centrum

Kyvadlová 
autobusová 
doprava na letiště

Tramvaj

Vlakové nádraží: 
Messe/Laatzen

15 
technologických 

sektorů v 

9 halách

SEVER 1
NORTH 1
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO NÁVŠTĚVNÍKY

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

MÍSTO KONÁNÍ

Výstaviště Hannover, Hannover, Německo

Haly 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27

Vchody Západ 1, Západ 2, Sever 1, Východ 3, Jih 1

Jako místo s největší výstavní plochou na světě je Výstaviště 

Hannover ideálním místem pro konání největšího veletrhu 

technologií zpracování plechu na světě.

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý 25. října 2022 9.00 – 18.00 hod.

Středa 26. října 2022 9.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek 27. října 2022 9.00 – 18.00 hod.

Pátek  28. října 2022  9.00 – 18.00 hod.

VSTUPENKY

Vstupenky na EuroBLECH 2022 bude možné zakoupit se 
slevou prostřednictvím online obchodu. Vstupenky lze 
zakoupit také přímo na veletrhu po celou 
dobu jeho trvání.

 Online  Na místě

Denní vstupenka  38 EUR 48 EUR

Permanentní vstupenka  65 EUR  78 EUR

Studentská denní vstupenka 18 EUR*

Katalog 42 EUR** 42 EUR

* V pátek 28. října mají všichni studenti s platným studentským průkazem 
vstup zdarma.

** Voucher na katalog lze uplatnit na pokladně při vstupu na veletrh.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Nástroj Seznam vystavovatelů EuroBLECH vám efektivně 
pomůže připravit si návštěvu a vyhledat vystavovatele a 
produkty, které vás nejvíce zajímají.

ONLINE NÁHLED VÝSTAVY

Online náhled výstavy dává nahlédnout na širokou řadu 
vystavovaných inovací, technologií a systémů. 

STÁHNĚTE SI APLIKACI EUROBLECH

Stáhněte si oficiální mobilní aplikaci EuroBLECH pro Android 
a iOS, která vás provede veletrhem (dostupná od září).

NAPLÁNUJTE SI NÁVŠTĚVU

BEZPEČNOST NA VELETRHU  

EuroBLECH je především o setkávání lidí, a proto jsou pro 
nás zdraví a bezpečnost našich návštěvníků, vystavovatelů 
a pracovníků nejvyšší prioritou. Více informací najdete na: 
www.euroblech.com.

CESTOVÁNÍ A VÍZA

Návštěvníkům, kteří potřebují k cestě vízum, se doporučuje, 
aby se na cestu připravili s co největším předstihem. Další 
informace jsou k dispozici v cestovním centru na webových 
stránkách.



Platnost od července 2022 | Veškeré údaje podléhají změnám bez 
předchozího upozornění. © 2022 Mack-Brooks Exhibitions

Organizátoři

Mack-Brooks Exhibitions

EuroBLECH 2022

Romeland House, Romeland Hill

St Albans, Hertfordshire

AL3 4ET

Spojené království

Tel.: +44 (0)1727 814 451

www.euroblech.com

Sledujte nás
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