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Veletržní kombinace strojírenského veletrhu Intec, subdo-
davatelského veletrhu Zuliefermesse a veletrhu GrindTec 
je v roce 2023 prvním důležitým setkáním branže výrobních 
technologií v kovoobrábění, subdodavatelském průmyslu a 
nástrojářském průmyslu v Evropě.

Od 7. do 10. března 2023 zvou inovativní výrobci strojů,
všestranní subdodavatelé i odborníci na brusnou techniku k 
osobnímu setkání. Odborné akce k aktuálním technologickým 
tématům se stanou magnetem pro odborné návštěvníky 
z průmyslové sféry a výzkumu, zástupce velkých firem i 
živnostníky.

Vítejte zpět v Lipsku! Po posledním čistě virtuálním ročníku 
svých strojírenských veletrhů představí společnost Leipziger 
Messe na příštím ročníku veletrhů Intec, Zuliefermesse a 
nově integrovaného veletrhu GrindTec nové akcenty. 
Se zaměřením na obrábění a broušení nástrojů nabízí GrindTec
další synergické efekty pro všechny návštěvníky.

Průmyslové setkání 
pro budoucnost

Z úspěšné dvojice 
se stává trio

Čím je veletržní trio výjimečné?
Atraktivní lokalita
Intec, Zuliefermesse a GrindTec reprezentují silný průmys-
lový region, vystavovateli jsou jak tržní lídři, tak i inovativní, 
vysoce výkonné střední a malé firmy z Německa a Evropy.

Soustředěný koncept
S časným termínem veletrhu a koncentrovanou
prezentací významných hospodářských odvětví
se veletržní trio zaměřuje na navazování konkrétních 
obchodních vztahů, nadnárodní partnerství a 
intenzivní výměnu know-how.

Silná kombinace: Tři veletrhy – jedna vstupenka



Veletržní sekce
  obráběcí stroje 
  ostatní stroje a zařízení
  aditivní výrobní procesy, laserová technika
  speciální a jednoúčelové stroje
  strojní součásti & příslušenství, komponenty,
  výrobní linky
  nástroje, přípravky, upínací zařízení
  průmyslová automatizace a robotika
   měřicí technika a zabezpečování jakosti
  výrobní technika pro výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů energie

Budoucnost a praxe
kovoobrábění

Intec je jedním z předních mezinárodních veletrhů pro
kovoobrábění. Představuje širokou škálu výrobních 
technologií pro kovoobrábění, automatizační techniku 
pro předcházející a navazující procesy ve výrobě, ale také 
techniku a vybavení pro dílny a provoz. Veletrh Intec přitom 
stejnou měrou nabízí efektivní výměnu informací a impulzy 
pro nové směry a rovněž prostřednictvím renomovaných 
vystavovatelů cíleně nastiňuje témata vysoce aktuální pro 
celá průmyslová odvětví, jako jsou digitalizace, automatizace 
nebo udržitelnost.

Získejte 
vstupenky 

nyní

Mezinárodní veletrh obráběcích 
strojů, výrobní a automatizační 
techniky



Subdodavatelský 
průmysl ve všech 
jeho aspektech

Zuliefermesse je jedním z předních mezinárodních 
subdodavatelských veletrhů v Evropě. Každé dva roky je 
platformou pro dodavatele zejména nižších a středních 
výrobních stupňů, jakož i pro poskytovatele průmyslových 
služeb. Vývoj a použití nových materiálů, komponent a 
technologií jsou na veletrhu středem pozornosti stejně jako 
výměna informací v rámci mezioborových technologických 
témat.

Veletržní sekce 
  díly a komponenty
  plnicí, spojovací a montážní procesy
  materiály a polotovary
  procesy jako technologické subdodávky
  nástroje a zařízení pro výrobu dílů a modulů
  elektrotechnika / elektronika – jednotlivé díly, stavební 

součásti
  procesy pro výrobu, zušlechťování, montáž a testování
  průmyslové služby
  informace, organizace, poradenství

Mezinárodní subdodavatelský 
veletrh dílů, komponentů, 
modulů a technologií

Veďte zde 
konkrétní 
obchodní 
jednání



Takhle se dnes brousí

GrindTec, odborný mezinárodní veletrh pro obrábění a broušení 
nástrojů, nabízí pod heslem „Od Uživatelů pro uživatele“ 
kompletní nabídku pro svět řemeslné a průmyslové techno-
logie broušení nástrojů. GrindTec se soustředí na vše, čím 
se vyznačuje oblast přesné nástrojové mechaniky: od vývoje 
a výroby nástrojů, přes broušení, ostření, opravy, měření a 
povlakování až po digitální uživatelskou podporu.

Speciální nabídky veletrhu GrindTec

Veletržní sekce
  systémy pro obrábění nástrojů
  brusky
   technologie broušení a opracování
  periferní zařízení stroje
  procesní technika
  procesní periferie
  software, management a plánování
  vzdělávání, výzkum a vývoj, organizace
  služby 

Mezinárodní odborný veletrh pro 
obrábění a broušení nástrojů

Využijte 
synergie



Access to parking
(Not always open)

Access to exhibition site 
(Not always open)

Tram
(Tram stop for line 16)

Taxi rank

Administration 
building

Restaurant, Café 

Press centre 

First aid station

Entrances
(Not always open)

Truck parking

ATM

Parking

N

S

EW

Trvání veletrhu 07.-10.03.2023
Otevírací doba  07.-09.03.2023  |  9.00 - 17.00

10.03.2023          |  9.00 - 16.00

Tři veletrhy – jedna vstupenka
Permanentní vstupenka  40,00 Euro
Jednodenní vstupenka  23,00 Euro

Veškeré informace o cenách a vstupenkách naleznete zde: 
www.messe-intec.de/visit
www.zuliefermesse.de/visit
www.grindtec.de/visit

Odborný program Otevírací doba a ceny

Rámcový odborný program veletrhů Intec, Zuliefermesse a GrindTec 
nabízí širokou škálu formátů pro získání mezioborových informací a 
orientace pro každodenní praktickou činnost v oboru.
Již tradiční součást programu veletrhů představuje mezinárodní 
kooperační burza CONTACT: Business Meetings. Pro české firmy je 
účast v ní bezplatná a nabízí možnost navázání nových kontaktů pro 
mezinárodní kooperaci.
K výměně nápadů zvou technologické hotspoty
  Aditivní výroba – evoluce moderní technologie
  Senzorika – aplikace a perspektivy ve výrobě
  Fuel Cell Hub – tvorba hodnoty pomocí vodíku

Konference, workshopy a fóra | technologické hotspoty | 
networkingové akce | soutěže
Veškeré informace zde: www.messe-intec.de/en/programme 

www.zuliefermesse.de/en/programme 
www.grindtec.de/en

www.zuliefermesse.de/en/programme


LIPSKÉ VELETRHY 
Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko
SEPP International s.r.o., Přemyslovská 32, 130 00 PRAHA 3
Telefon: +420 222 734 483
E-mail: info@lipskeveletrhy.cz

info@messe-intec.de | www.messe-intec.de/en
info@zuliefermesse.de | www.zuliefermesse.de/en
info@grindtec.de | www.grindtec.de/en

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Lipsko
Telefon +49 341 678-8995

Na viděnou 
 v Lipsku!
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