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Veletrh denkmal se od své premiéry v roce 1994 koná v Lipsku každé dva roky a jeho cílem je oslovit především vedoucí 
pracovníky s rozhodovací kompetencí: architekty, plánovače, řemeslníky, úřady památkové péče, restaurátory, ale také 
investory a stavebníky. To znamená: odborní i soukromí návštěvníci, na jednom místě, celé tři dny.

Jako přední evropský veletrh je denkmal vynikající platformou pro komunikaci, kde je možné navázat kontakty s domá-
cími i zahraničními poskytovateli služeb. Burzy spolupráce v rámci veletrhu denkmal se v roce 2016 zúčastnilo 56 firem a 
institucí z České republiky, Polska, Francie, Velká Británie, Itálie, Ruska, Švédska, Nizozemska, Rakouska a Německa.

Po velkém ohlasu dosavadních tří burz spolupráce v rámci veletrhu denkmal  se v roce 2016 chystá jejich pokračování. 
Mezinárodní burza spolupráce CONTACT je organizována Lipskou řemeslnickou komorou a společností Leipziger Messe 
a je podporována evropskou sítí „enterprise europe network“.

CONTACT „denkmal“ – MEZINÁRODNÍ BURZA SPOLUPRÁCE

· je doplňujícím nástrojem pro navazování obchodních kontaktů mezi firmami z domova i zahraničí

· nabízí firmám možnost prezentovat se na on-line platformě již před veletrhem

· organizace probíhá před zahájením veletrhu, termíny a přání ohledně kontaktů jsou konkrétně 
 dohodnuty předem

· pro komunikaci mezi účastníky jsou v případě potřeby k dispozici bezplatné tlumočnické služby

Vystavovatelé a odborní návštěvníci jsou srdečně zváni k účasti na burze spolupráce dne 9. listopadu 2018. Poplatek 
za firmu činí 50,00 Euro. Zahrnuje organizaci akce a rozhovorů, vstupenku na veletrh, catering a v případě potřeby tlu-
močnické služby. Pro vystavovatele na veletrhu denkmal a všechny zahraniční účastníky je účast na burze spolupráce 
zdarma.

REGISTRACE
V případě zájmu o účast konktaktujte prosím Lipskou řemeslnickou komoru. On-line přihlášku naleznete na adrese 
www.hwk-leipzig.de/contact-denkmal. Podání přihlášek je možné do 28. září 2018.

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA:
paní Antje Barthauer
Lipská řemeslnická komora
Tel.: +49 341 21 88-304, Fax: +49 341 21 88-14556
E-Mail: barthauer.a@hwk-leipzig.de

V rámci veletrhu denkmal 2018: 

CONTACT „denkmal“ – mezinárodní burza spolupráce
9. listopadu 2018, 10:00 - 15:00 hodin v Congress Center Leipzig (CCL), Lipsko, Německo
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