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MOULDING EXPO 
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PRE NÁSTROJE , MODELY A FORMY 
5. - 8. MÁJ  2015, ŠTUTTGART, NEMECKO 
 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
   
pozývame vás na odborný medzinárodný  veľtrh pre nástroje, modely a formy  
MOULDING EXPO Štuttgart , od 5. - 8. mája 2015, do najpriemyselnejšieho 
regiónu Nemecka – Badenska-Würtemberska, ktoré je zároveň centrom automobilového, 
strojárskeho a kovoobrábacieho priemyslu v rámci celej Európy.  
 

       Na celkovej ploche viac ako 30.000 m2 sa bude prezentovať 600 vystavovate ľov           
z 28 krajín  a Štuttgart očakáva ca 50.000 odborných návštevníkov,  ako aj delegácie 
branžových inštitúcií, zväzov  a najvyšších predstaviteľov dodávateľov a odberateľov.  
 
 

Prezentujte vaše výrobky a služby, sta ňte sa vystavovate ľom alebo navštívte 
Moulding Expo 2015!   Nadviažte nové, kvalitné medzinárodné kontakty a získajte cenné 
informácie o inováciách, trendoch a technológiách branže!  
 

Segmenty  veľtrhu - vystavovatelia : 
 

● vstrekovacie a formovacie stroje a nástroje, tvárniace nástroje, zlievarenské formy   
   pre odliatky, modely a prototypy   
● konštrukcia a výroba foriem pre tlakové liatie Zn, Al a vstrekovanie plastov, vstrekovacie   
   a tlakové formy 
● stroje na spracovanie, rezanie  a opracovanie kovov a plastov, elektrochemické  
   a nekonvenčné obrábanie,  aditívna výroba, 3D-technológie   
● automatizačná a manipulačná technika, meracie a testovacie zariadenia 
● materiály, komponenty, príslušenstvo, údržba, priemyselný softvér  
● zákazková výroba a služby pre výrobu nástrojov, modelov a foriem, zhotovitelia, zväzy  
 

Použitie pre oblasti a odvetvia - návštevníci:   
●  výrobcovia nástrojov, foriem a modelov  
●  používatelia z branží: automobilový priemysel a jeho dodávatelia, strojársky priemysel,  
    elektrotechnický a elektronický, plastikársky priemysel, obalová technika, jemná mecha- 
    nika, optika, letecká a obranná technika, stavebníctvo, medicínska technika,..        
●  materiály: kovy, plasty, keramika, kompozitné materiály  
●  z úsekov: výroba, konštrukcia, zhotovenie, výskum a vývoj, nákupcovia  
 

       Aktuálne novinky, trendy a kvalitný odborný sprievo dný program  čaká na 
účastníkov Moulding Expo. Ako marketingová platforma pre  jedinečné branžové B2B 
stretnutie ponúkne nové impulzy pre úspešné podnikanie. Na najmodernejšom 
výstavisku Európy vás čaká jasne segmentovaný odborný veľtrh s  perfektnou 
infraštruktúrou , cesta od letiska alebo zastávky metra k hlavnému vchodu výstaviska trvá 
pešo len 3 minúty (200m). Výstavisko sa nachádza hneď vedľa diaľnice a k dispozícii je 
moderný parkhouse. Ďalší ročník Moulding Expo sa bude konať v  r. 2017. Paralelne sa 
uskutoční KSS-Messe  - odborný veľtrh pre technológie bezpe čného chladenia, 
mazania, čistenia, olejovania, mastenia pri obrábaní materiál ov - vstupenky na 
Moulding Expo platia aj na tento veľtrh. 
 

Kompletné informácie a podklady nájdete aj na www.dsihk.sk/sk v sekcii Veľtrhy, resp. na 
http://www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/ 
      Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora  ako oficiálne zastúpenie 
Štuttgartských veľtrhov v SR vám ponúka informácie a bezplatnú organiza čnú podporu 
vašej ú časti,  návštevníkom aj možnosť získať bezplatné vstupenky, v prípade 
dostatočného počtu záujemcov (min. 25) aj zájazd. Poradíme vám pri organizácii cesty či 
rezervácii ubytovania.  
 

Pre vaše ďalšie otázky ma prosím neváhajte kontaktova ť. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Adriana Petesová                           
Oficiálne zastúpenie Štuttgartských veľtrhov v SR        
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E-mail:   messe-stuttgart@dsihk.sk                               
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