
 

A kiállításról: 

A prágai TERINVEST vásárszervező cég 2011. óta – miután ,,kinőtte” a prágai 

vásárközpontot - Brnoban szervezi „AMPER” elnevezésű nemzetközi szakvásárát, mely 

az ágazat legnagyobb jelentőségű kiállítása Közép-Kelet-Európában 

 

A kiállítás főbb témakörei: Energiaellátó,- átalakító és szétosztó rendszerek, Irányítás,- 

és szabályozástechnika, Ipari elektronika, alkatrészek, komponensek, kábelek, 

Elektrotechnikai berendezések, Épületautomatikai rendszerek, Intelligens villanyszerelés, 

Biztonságtechnika, Világítástechnika, installációtechnika, Elektromos hajtástechnika, és 

teljesítménytechnika, Ipari automatizálás technika, Hálózattechnika,  

elektromos fűtés,-és légtechnikai rendszerek, Hang,- és képalkotási technológiák 
 

Neves cégek, akik rendszerint nagyobb mint 100 m2-es standdal vesznek részt:  

ABB, BALLUFF, BECKHOFF, enika, komax wire, KOPOS, MURR elektronik 

OBO BETTERMANN, PHOENIX CONTACT, RITTAL, SCHMACHTL 

SENO, TURCK, WAGO, Weidmüller 
 

A 2017. év rövid statisztikája: bruttó 30.800 m2 kiállítási terület, 600 kiállító, 22 

országból, közel 43.800 látogató, valamint 122.730 website-látogató. 
 

Az idei kiállítás területe már most meghaladja a 30.000 m2-t, a regisztrált kiállítók 

száma pedig túllépte a 580-as bűvös határt.  
 

A vásári egységstandok (9 m2 TYPE A: helydíj sorstand + szőnyegezett információs 

alapstand EUR 1.868, - (kb. HUF 598.000,-) plusz EUR 20,- kötelező biztosítás 20,-

/cég, EUR 185- kötelező regisztráció) mellett számos kiállító egyéni, attraktív 

arculatú standdal vonul fel.  
 

Nagy érdeklődés kíséri a vásár szakmai rendezvényeit, hol a széles körű gyakorlati 

alkalmazások mellett szakmai konferenciák, prezentációk, szemináriumok kerülnek 

megrendezésre, pl. AMPER SMART CITY, Forum Automatizace, AMPER START UP, 

AMPER MOTION (cseh piac legnagyobb elektromos autó bemutatója) 
 

A vásár egyik fénypontja a ZLATY AMPER (Arany AMPER) díj átadása, mellyel a 

leginnovatívabb nevezéseket honorálják. 
 

Vásári belépőjegyek  irodánkban Ft-ért vásárolható.  
 

A kiállítás helyszíne a Vystaviste Brno (Brno Exhibition Centre) vásárterület 

Napi nyitva tartás: 9:00 órától 17:00 óráig (utolsó napon 16:00 óráig) 
 

Utazási lehetőségek:  
-menetrendszerinti autóbusszal, vonattal vagy egyénileg  
 

Szállás:  
 

 

****szálloda a kiállítási terület közelében 

A hotel a vásárterület mellett helyezkedik el. A belváros 

tömegközlekedéssel megközelíthető. A szobák telefonnal, TV-vel, 

hajszárítóval, mini-bárral felszereltek. Az egész épületben ingyenes 

a Wi-fi kapcsolat. A szállodában saját étterem, bár, mosoda áll a 

vendégek rendelkezésére. 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Bővebb információért, kiállítói, vagy látogatói részvétel szervezéséért kérjük, 

forduljon irodánkhoz, vagy látogassa meg honlapunkat: 
 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 

az AMPER magyarországi képviselete 

Seifert Ibolya 

1097 Budapest, Illatos út 7.  Tel.: 302-7525 

E-mail: seifert@interpress.hu 
 

 

 

AMPER  

Nemzetközi elektrotechnika, ipari elektronika, automatizálás, kommunikáció technika, 

világítás és biztonság technika szakvásár 

Brno, 2018. március 20-23. 

www.amper.cz 
 

http://www.amper.cz/

