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MÍSTO KONÁNÍ: 
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
Ul. 5. května 65, Praha 4
(Metro Vyšehrad, Trasa C)
DATUM: 20.–21.9.2017
OTEVŘENO: 8,30–16,00 hod.

WWW.LABOREXPO.CZ

Titul, jméno 
a příjmení

Odevzdáním této vstupenky vyjadřuji souhlas organizátorovi veletrhu společnosti  
CHEMAGAZÍN s.r.o., se zpracováním svých osobních údajů, a to výhradně pro jeho potřeby.

TATO VSTUPENKA OPRAVŇUJE K BEZPLATNÉMU 
VSTUPU NA VELETRH LABOREXPO 2017

ODEVZDÁNÍM VYPLNĚNÉ VSTUPENKY  
ZÍSKÁTE KATALOG, VOUCHER NA OBČERSTVENÍ 

A ZÚČASTNÍTE SE SLOSOVÁNÍ O CENY

VOLNÁ VSTUPENKA

Název firmy

Oddělení 

E-mail

Web adresa

NA VELETRH LABOREXPO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
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Titul, jméno 
a příjmení

Odevzdáním této hrací karty vyjadřuji souhlas čtyřem výše uvedeným společnostem  
se zpracováním svých osobních údajů, a to výhradně pro jejich potřeby.

Název firmy

Oddělení 

E-mail

Web adresa

TATO KARTIČKA SLOUŽÍ K ÚČASTI VE HŘE 
LABORATORNÍ STOPAŘ

NÁVŠTĚVOU 4 VYSTAVOVATELŮ A ODEVZDÁNÍM 
VYPLNĚNÉ VSTUPENKY SE ZÚČASTNÍTE  

SLOSOVÁNÍ O CENY

LABORATORNÍ STOPAŘ

Pravidla soutěže: Navštivte postupně stánky všech čtyř  
níže uvedených vystavovatelů a nechte si označit tuto hrací kartu. 

Následně ji vyplňte a odevzdejte na info stánku organizátora veletrhu, 
který najdete u hlavního vchodu na veletrh a na dalších místech.  

V případě výhry Vás budeme kontaktovat. 

MERCI  
– stánek B33

P-LAB
– stánek A4

PRAGOLAB  
– stánek B40

VERDER SCIENTIFIC  
– stánek B28

http://www.laborexpo.cz
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VIII. ROČNÍK VELETRHU ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ
A LABORATORNÍ TECHNIKY

ŽIVÁ LABORATOŘ

MOBILNÍ LABORATOŘE

LABOREXPO KONFERENCE

WORKSHOPY A PREZENTACE

ŠIROKÝ SORTIMENT

LABOREXPO - Veletrh, který nabízí vše, co 
potřebujete pro svou laboratoř, a ještě něco navíc!

Pouze jednou za dva roky máte možnost výběru  
z nejširšího sortimentu analytické a měřicí techniky 

a laboratorního vybavení od nejvýznamnějších  
výrobců a dodavatelů z celého světa.

Dvoudenní blok přednášek, které vás seznámí se  
zajímavými analytickými metodami, moderní přístrojovou 

technikou a inovativními způsoby jejich využití.  
Moderní analytické postupy pro potraviny  

a biologicky aktivní látky (20.9.)  
/ Miniaturizace ve službách Life Science (21.9.)

Prezentace, semináře a workshopy vystavovatelů, 
kteří představí novinky v přístrojové technice  

a jejich nejlepší způsoby využití.

Krátké, interaktivní a zároveň zábavné prezentace  
vybraných produktů pro každodenní laboratorní praxi, 
v prostředí reálné laboratoře, přímo na veletržní ploše. 

Těšit se můžete i další zajímavosti a zábavu, jako např. 
mobilní laboratoř Retsch s přístroji pro přípravu vzorků, 
zkoušky bezpečnostních skříní ASECOS v reálném ohni 

a jiné... Přineste si proto své vzorky na odzkoušení!
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Zastavte se na chvíli u mikrolaboratoře, 
vystavěné firmou MERCI na veletržní ploše 
v Sektoru B, a sledujte krátké, interaktivní  
a zároveň i zábavné prezentace přístrojů  

a vybavení pro laboratorní praxi.

Zúčastněte se soutěže LABORATORNÍ STOPAŘ.  
Navštivte stánky firem prezentující své produkty  

v “Živé laboratoři” a vyhrajte mnoho zajímavých cen 
(viz hrací karta na druhé straně).

Firmy a exponáty prezentované v “Živé laboratoři” 
(+ seznam cen v soutěži “Laboratorní stopař”):

MERCI, s.r.o. - Laboratorní nábytek a digestoř 
MERCI, mycí a dezinfekční automat MIELE,  

bezpečnostní skříň Asecos (2x externí HDD 1TB)

P-LAB a.s. - Hygienické klávesnice GETT
a ionizátory SMC (2x hygienická PC klávesnice)

PRAGOLAB s.r.o. - Digitální mikroskop 
Leica DVM6 (2x fitness hodinky)

VERDER s.r.o. - Nožové mlýny RETSCH 
- GM300 + GM200 a oscilační mlýn MM400
+ sada pro kryogenní mletí (2x brýle pro VR)

ŽIVÁ LABORATOŘ
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