
 

  Kalendár vybraných medzinárodných podujatí 

 február - apríl 2019 
 

FEBRUÁR 

 
3 - 6 ISPO Winter  

Najväčší veľtrh športu a športového vybavenia 
 

5 - 8 INTEC & Z 
Medzinárodný strojárenský veľtrh nástrojárskych a jednoúčelových strojov 
 

5 - 8 Integrated Systems Europe 
Technológie, smart riešenia, inovácie, AV 
 

5 - 9 Stockholm Furniture Fair & Northern Light Fair 
Nábytok a osvetlenie v škandinávskom štýle 
 

7 - 10 Bauen & Wohnen 
Stavebný veľtrh, dizajn, alternatívne zdroje a vykurovanie 
 

8 - 11 Infacoma 
Medzinárodná výstava výstavby, izolácie, sanitárnej techniky, vykurovania, klimatizácie 
 

8 -11 HoReCa 
Výstava pre profesionálov z oblasti Hospitality a Foodservice priemyslu 
 

11 - 14 Texworld Paris 
Medzinárodný veľtrh pre módu: tkaniny, ozdoby, doplnky 
 

11 -14 Avantex Paris  
Medzinárodná obchodná výstava zameraná na inovácie v textilnom a módnom 
priemysle  
 

14 3XE Conversion Marketing Conference 2019 
Digitálny marketing, search marketing 
 

18 -19 FITC Amsterdam 2019 
Web dizajn, technológie, marketing (Creative Coding & Generative Art with JavaScrip) 
 

20 ECOMMERCE BERLIN EXPO 
B2B konferencia a výstava zameraná na produkty, služby a novinky v oblasti online 
predaja - e-commerce 
 

19 - 21 EuroCIS 
E-commerce, mobilné technológie, digitálne technológie 
 

22 - 25 Inhorgenta Europe - Jewelry & Watches Trade Fair 
Veľtrh šperkov, bižutérie a hodiniek 
 

23 - 26 INTERSICOP 2019   
Medzinárodná food show (pekárne, cukrárne, zmrzlina, káva) 

https://www.ispo.com/en/munich
https://www.messe-intec.com/index-2.html
https://www.iseurope.org/
https://www.stockholmfurniturelightfair.se/?sc_lang=en
http://www.bauen-wohnen.co.at/en/home/
https://infacoma.helexpo.gr/en
https://horecaexpo.gr/en/
https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://avantex-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://3xedigital.com/conversion2019/
https://fitc.ca/event/am19/
https://ecommerceberlin.com/#register
https://www.eurocis-tradefair.com/
https://www.inhorgenta.com/index.html
http://www.ifema.es/intersicop_06/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm


 

24 - 25 The Hair Project 
Event pre profesionálnych kaderníkov a holičov 
 

25 - 28 Mobile World Congress Barcelona 
Umelá inteligencia, Industry 4.0, konektivita, digitálny marketing 
 

27 - 28 EMPACK Birmingham 2019 
Veľtrh pre inovácie v obalovej technike 
 

27.2. - 2.3 Stavebný veľtrh Brno 
Stavebný veľtrh 
 

  

MAREC 

  

5 - 7 Futurebuild 2019 
Výstava a B2B stretnutia v oblasti stavebníctva a inovácií v stavbárskom priemysle 

  

11 - 15 ISH 
Svetový veľtrh zameraný na zodpovedné hospodárenie s vodou a energiou v budovách 
(trendy moderného dizajnu kúpeľne, udržateľnej technológie vykurovania a klimatizácie, 
atď.) 

  

12 - 13 Cloud Expo Europe London 2019 

 IT technológie, cloudové riešenia 

  

12 - 14 Affiliate Summit Europe 
Podujatie z oblasti affiliate marketingu 

  

12 - 14 MaterialDistrict 
Multisektorový veľtrh materiálov pre R&D a dizajnérov, značky predstavujú svoje nové 
materiálové inovácie + prednášky  
 

13 - 14 Architect @ work 
Veľtrh inovácií v oblasti architektúry a interiérového dizajnu 

  

13 - 15 Power Days 
Veľtrh elektrotechnického inžinierstva 

  

13 - 17 BTL - International Tourism Exhibition 
Veľtrh cestovného ruchu 

  

14 - 15 Data Innovation Summit 
Summit o dátovej inovácii zameraný na správu dát, dátové inžinierstvo, technológie a 
lOT 

  

14 - 16 SKINNOVATION 
Startup konferencia  

  

15 - 17 RAKSA 
Výstava zameraná na stavby a renovácie; nosná téma tohto ročníka sú sauny, záhrady, 
terasy, DIY 

  

15 - 19 INTERNORGA - Trade Show for Catering & Food Service 
Veľtrh zameraný na catering a služby v stravovaní 

  

http://www.thehairproject.eu/en/home/#.W9t0adVKiUm
https://www.mwcbarcelona.com/
https://www.easyfairs.com/packaging-innovations-birmingham-2019/empack-birmingham-2019/
https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/
https://www.futurebuild.co.uk/
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/facts-figures/profile.html
https://www.cloudexpoeurope.com/
https://www.affiliatesummit.com/
https://rotterdam.materialdistrict.com/contact/about-material-xperience/
http://barcelona.architectatwork.es/en/for-visitors/practical-information/
https://www.power-days.at/de-at.html
https://btl.fil.pt/?lang=en
https://www.datainnovationsummit.com/
http://skinnovation.io/
https://www.lahdenmessut.fi/en/node/347
https://www.internorga.com/en/


17 - 20 The International Food and Drink Event  
Medzinárodná výstava potravín a nápojov 

  

18 - 19 Food Hotel Tech 
Trade show, konferencie, workshopy - nové technológie a digitálne riešenia v 
hotelierstve a reštauráciách 

  

18 - 19 UX COPENHAGEN 2019 
Konferencia zameraná na UX web a app dizajn 

  

19 - 20 Greenbuild Europe 2019  
Konferencia určená pre odborníkov z oblasti zelených stavieb, výmena skúseností, best 
practice a inovatívnych stratégií 

  

19 - 21 EMV 
Výstava a workshopy zamerané na novinky a trendy v rámci elektromagnetickej 
kompatibility 

  

19 - 22 AMPER 2019 
Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, 
osvetlenia a zabezpečenia 

  

20 - 22 Marketing festival 2019 
Digitálny marketing 

  

26 - 28 TANEXPO - International Funeral & Cemetary Exhibition 
Veľtrh pohrebníctva 

  

  

APRÍL 

  

1 - 5 HANNOVER MESSE 2019 
Výstavný veľtrh a konferencia v oblasti priemyslu (výskum, vývoj, automatizácia, IT...) 

  

2 - 3 Packaging Innovations  
Medzinárodný veľtrh obalového priemyslu 

  

2 - 3 SMX 2019 
Konferencia a workshopy v oblasti digitálneho marketingu, SEO, SEM 

  

2 - 5 Prolight +Sound 
Veľtrh -  technológie a služby pre podujatia, audio technológie, osvetľovacia technika a 
technológie 

  

2 - 5 Musikmesse 2019 
Veľtrh - hudobný priemysel 

  

3 - 7 HUNGAROTHERM 
Medzinárodná výstava kúrenia, ventilácie, klimatizácie a sanitárnej techniky 

  

4 - 5 adWORLD Experience 
PPC, CRO, AdWords, Facebook Ads, Linkedin Ads 

  

4 - 5 Cybercentral 
Podujatie zamerané na kybernetickú bezpečnosť 

  

https://www.excel.london/whats-on/the-international-food-drink-event-2019
https://www.foodhoteltech.com/en/visit/
https://uxcopenhagen.com/
https://greenbuild.usgbc.org/europe
https://emv.mesago.com/events/en.html
http://www.amper.cz/
https://www.marketingfestival.cz/
https://www.tanexpo.com/site/index.html?lng=2
http://www.hannovermesse.de/home
http://packaginginnovations.pl/gb/
https://smxmuenchen.de/en
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en/facts-figures/product-groups.html
https://musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/planning-preparation.html
http://hungarotherm.hu/en
https://www.adworldexperience.it/en/
https://cybercentral.eu/#event-section-about


 
AK VÁS NÁŠ VÝBER NEOSLOVIL, MEDZINÁRODNÉ PODUJATIE SI MÔŽETE VYBRAŤ SAMI. 

 
Podmienkou je termín konania v rámci EÚ v mesiacoch február-apríl 2019, v rozsahu 

maximálne 5 dní (4 noci). Vstup, letenku a ubytovanie počas trvania podujatia uhradíme my, vďaka 
Národnému projektu NPC v regiónoch*. 

 

* Účasť na konferencii, veľtrhu, alebo seminári, ako forma medzinárodného odborného podujatia, 
je sprostredkovaná v rámci Národnému projektu NPC v regiónoch (kód ITMS2014+projektu: 

313031I870) prostredníctvom podaktivity 1.5. Stážový program. 

 

 

KALENDÁR VYBRANÝCH MEDZINÁRODNÝCH ODBORNÝCH 

PODUJATÍKALENDÁR VYBRANÝCH MEDZINÁRODNÝCH 

ODBORNÝCH PODUJATÍ 

10 - 11 HUB Berlin 
Big data, digital marketing 

  

 ecoSALUD Barcelona 2019 

12 - 14 Podujatie zamerané na zdravý životný štýl, prírodnú zdravotnú starostlivosť (témy : 
potravinové doplnky, organická výživa, prírodná kozmetika, organické potraviny, zdravý 
životný štýl atď.) 

  

https://www.hub.berlin/
https://www.expoecosalud.es/en/visitar/

