Název

místo

datum

zaměření

kontakt

2. pololetí 2012 a 1. pololetí 2013
výstavy, veletrhy ČR zaměřené na POP/POS reklamu a výrobu reklamy
mezinárodní veletrh interiéru, designu,
stolování, dekorace osvětlení, bytového textilu,
13.-16.9.2012 doplňků a dárků
www.tendence.eu
prezentační veletrh firem z oblasti reklamy,
25.9.2012 marketingu a polygrafie
www.veletrhyavystavy.cz
prezentační veletrh firem z oblasti reklamy,
2.10.2012 marketingu a polygrafie
www.veletrhyavystavy.cz

Tendence

Praha

Svět reklamy Brno

Brno

Svět reklamy Praha

Praha

Den signmakingu

Brno

For Prezent

Praha

Reklama-Polygraf 2013

Praha

konference, semináře v ČR
Komplexně o marketingové komunikaci v
prodejních místech

Praha

18.9.2012 seminář POPAI CE

www.popai.cz

mezinárodní Marketing at-retail POPAI show 2012
odborná konference při výstavě Den signmakingu
Brno

Praha

22.11.2012 seminář POPAI CE

www.popai.cz

Brno

31.10.2012

www.sign-sdruzeni.cz

Forum Media

Praha

31.10.2012 prodejní výstava pro oblast výroby reklamy
4.-7.10.2012 veletrh dárkového a reklamního zboží
14.-16.5.2013 veletrh reklamy, médií, polygrafu a obalů

14.-15.11.2012 konference o marketingu a médiích

www.sign-sdruzeni.cz
www.veletrhyavystavy.cz
www.reklama-fair.cz

www.e-forummedia.cz

výstavy, veletrhy zahraničí
Promogift

Madrid, Španělsko

Suisse EMEX

Zürich, Švýcarsko
Kolín nad Rýnem,
Německo

Dmexco

14.-16.2.2012 mezinárodní veletrh reklamního zboží a služeb www.expopromoter.com
veletrh o marketingu, komunikaci a podpoře
21.-23.8.2012 prodeje
www.suisse-emex.ch
12.-13.9.2012 výstava a konference o digitálním marketingu

www.dmexcp.de

Fachpack

Norimberk,
Německo

25.-27.9.2012 Mezinárodní veletrh obalové techniky

www.fachpack.de

Viscom Paris

Paříž, Francie

25.-27.9.2012 veletrh vizuální komunikace

www.viscom-paris.com

Reklama, moscow

Moskva, Rusko

25.-28.9.2012 specializovaný veletrh reklamy

www.expocentr.ru

Reclama Design

Moskva, Rusko

4.-6.10.2012 veletrh reklamních produktů a služeb

www.moldexpo.md

Viscom - Visual communication

Miláno, Itálie
Lisabon,
Portugalsko

4.-6.10.2012 mezinárodní veletrh o vizuální komunikaci

www.reedexpo.com

Intercasa
Polygraphy,Publishing, Advertisement, Expo
Systems
Hudba a multimedia
Viscom - Sign
DMS
Viscom
Expo Expo

Le radio!

Jerevan, Armenie
Mnichov,
Německo
Záhřeb,
Chorvatsko
Madrid, Španělsko
Kolín nad Rýnem,
Německo
Frankfurt,
Německo
Orlando,
Florida/USA

EU VEND

Paříž, Francie
St. Petersburg,
Rusko
Kolín nad Rýnem,
Německo

Europack-Euromanut

Lyon, Francie

Advertising nad Information

6.-14.10.2012 veletrh nábytku, dekorací a osvětlení
odborný veletrh reklamy, polygrafie a
7.-9.10.2012 vydavatelství

www.fil.pt

9.-10.10.2012 veletrh IT medií a komunikace

www.systems.de

www.expo.am

13.-18.11.2012 mezinárodní veletrh hudby a multimedií

www.zv.hr

17.-19.10.2012 veletrh reklamy a signmakingu

www.reedexpo.com

23.-25.10.2012 digital management solutions

www.dmsexpo.de

25.-27.10.2012 mezinárodní veletrh reklamy a signmakingu

www.viscom-messe.com

4.-6.12.2012 veletrh o výstavnictví designu a marketingu
odborná výstava o trendech rozhlasového
10.-12.2.2013 vysílání
výstava reklamních, designových a
4.-6.4.2013 komunikačních agentur
mezinárodní veletrh o trendech v oblasti
19.-21.9.2013 prodeje
19.-21.11.2013 veletrh obalového průmyslu

www.iaee.com

www.le-radio.com
www.lenexpo.ru
www.euvend.com
www.europackonline.com

