Kontraktačno-technologická výstava najmodernejších technológií, aplikácií a služieb pre priemysel
a výrobu. Výstava sa uskutoční spoločne s výstavou AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2017, 5. – 8.
10. 2017 a finančným veľtrhom FAiVE 2017, čo už dnes zaručuje vysokú návštevnosť.
Cieľom výstavy je prezentovať najmodernejšie IT technológie a služby pre potencionálnych
zákazníkov z automobilového priemyslu od výrobnej sféry až po koncových zákazníkov.
Základné údaje AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2016:
Počet vystavovateľov:
220
Výstavná plocha netto:
37 500 m2
Počet zúčastnených značiek:
25
Počet návštevníkov:
150 316
Počet akreditovaných novinárov:
178
V dnešnej dobe nie je dôležité akú veľkú firmu máte, ale či dokážete využiť kvalitné kontakty
a informácie, aby vaša firma patrila medzi najúspešnejších vo vašej oblasti podnikania.
Preto príjmite pozvanie byť účastníkom, spoluorganizátorom alebo partnerom výstavy IT-Genesys,
ktorá chce ponúknuť nový druh kontraktačno-technologickej výstavy, ktorá otvorí nové možnosti v
obchodných rokovaniach a prepojeniach jednotlivých priemyselných zväzov a ich členských firiem,
kde dôjde k vytvoreniu živého obchodno-strategického reťazca.
Prečo na výstavu?
Prepojíme vás v kontraktačno-technologickej výstave zameranej na tri hlavné oblasti s cieľom
prepojiť slovenské a medzinárodné firmy.
1. Aktívne odprezentovať vaše najmodernejšie technológie, aplikácie a služby, ktoré môžu byť
využité v oblasti priemyslu a výroby.
2. Prepojíme Vás partnerov na strane ponuky a na strane dopytu prostredníctvom zahraničných
obchodných komôr, ktoré vytypujú vhodných partnerov z ich strany.
3. Vytvoríme spolu blok seminárov a worshopov k jednotlivým riešeniam a k najnovším
technológiám použitých v priemysle.

Stručná charakteristika výstavy:
Hlavným motívom usporiadania medzinárodnej výstavy je aktuálna globalizácia IKT riešení prierezovo
prítomná vo všetkých oblastiach priemyslu jednak na strane predaja a výroby.
Výstava si kladie za jeden z prínosov predstavenie hlavne slovenských výrobcov, ale aj
medzinárodných a nadnárodných korporácií v oblasti IT riešení, ktoré by mohli byť zaujímavé
a prínosné pre výrobcov v jednotlivých priemyselných oblastiach.
Rovnako v areály výstaviska budú jednotlivé priemyselné zväzy prezentovať svoje partnerské firmy
s ich výrobným programom a technologickými riešeniami.
Hlavný dôraz bude kladený na prepájanie, vytváranie obchodných príležitosti, kontraktov medzi
jednotlivými firmami a priemyselnými zväzmi za pomoci a aktívnej účastí jednotlivých zahraničných
obchodných komôr.
Veľmi prínosné bude aj krosové prepojenie jednotlivých priemyslov, napr. priemyselného
a automobilového priemyslu, IT priemyslu a automobilového priemyslu s cieľom informovať sa
navzájom o aktivitách a možnostiach obchodnej spolupráce.

V prípade záujmu prispieť do odbornej časti výstavy s vašou prezentáciou, prosím o zaslanie témy
a krátkeho popisu, zároveň je táto časť pre vás zadarmo.
Ak sa rozhodnete o umiestnenie vašej expozície ako vystavovateľa v hale M5 v prílohe nájdete
základnú cenovú ponuku podľa m2, v prípade je možné aj individuálne nastavenie, preto nás
neváhajte kontaktovať. Ako bonus dávame veľkú marketingovú podporu, ktorá bude vo forme
prezentovania vás ako spoločnosti v médiach ako sú RTVS a ďalšie printové média, rovnako vieme
zabezpečiť v lokálnom rozhlase výstaviska.

V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii na slavomir.terezka@asitsk.com alebo na
mobilnom čísle 0905 639 141.
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