
VWRexpo 2017
Pozvánka

17. 3. 2017

VYSTAVOVATELÉ

ADRESA:

VWRexpo 2017
Clarion Congress Hotel Praha ****
Freyova 33, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 211 131 139
Web: www.clarioncongresshotelprague.com

Více než 40 
vystavovatelů

Slosování o 
zajímavé ceny

JEDINEČNÁ AKCE 
V ČR - PARTNERSTVÍ 
NA VYSOKÉ ÚROVNIPrezentace zahraničních dodavatelů budou v anglickém 

jazyce a překládány našimi kolegy. 

VWRexpo 2017 je na náklady VWR International 
(mimo poplatků za parkování)

AB 01 2017

Důležité informace
Parkování na -3. patře:

parkování přímo v hotelu 
nebo na parkovištích v okolí

Metro Vysočanská (žlutá B)

Registrace online 

na www.vwr.com

www.clarioncongresshotelprague.com


Registrace bude probíhat online. 

 na webových stránkách www.vwr.com v sekci "Co 
je nového" otevřete akci "VWRexpo 2017"

 úplně dole na stránce 
kliknete na "Register online"

 po vyplnění formuláře 
kliknete na "Next"

Na VWRexpo 2017 budete tímto potvrzením oficiálně 
přihlášeni. 

Následně obdržíte potvrzení Vaší registrace e-mailem. 
Součástí e-mailu bude rovněž odkaz, ve kterém 
můžete v případě potřeby dodatečně editovat 
Vaše údaje. 

V případě dotazů nebo problémů s registrací Vám ráda pomůže:

Ing. Veronika Havlišová

Email: veronika.havlisova@vwr.com

Tel: +420 739 555 352

17. 3. 2017 - pátek

08:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 12:30 Výstava I. část

12:30 - 13:30 Občerstvení

13:30 - 15:00 Výstava II. část

15:00  Losování o zajímavé ceny

PROGRAM REGISTRACE

Zaregistrujte se přes internet 
nejpozději do 28. 2. 2017

Společnost VWR International s.r.o. Vás srdečně 
zve na 2. ročník VWRexpo, na kterém budete mít 
možnost se setkat s významnými partnery VWR.

VWRexpo 2017 je spojené nejen s výstavou, na 
které budete mít možnost si prohlédnout sortiment 
chemikálií, spotřebního materiálu, ochranných 
pracovních pomůcek i přístrojové techniky, určené 
pro laboratoře, průmysl i čisté prostory, ale budete 
mít příležitost se rovněž setkat s reprezentanty 
uvedených výrobců. Ti budou připraveni na 
jednotlivých stáncích zodpovědět Vaše dotazy.

Těšíme se na společné setkání!

V rámci doprovodného programu budou probíhat 
interaktivní prezentace našich Solution Provider řešení  

VWRexpo 2017

Registrace online 

na www.vwr.com


