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NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ
Novým místem konání veletrhu je výstaviště  
PVA EXPO PRAHA v Letňanech – Hala 2. Jedná 
se o nejmodernější veletržní prostory v Praze  
s výbornou dopravní dostupností a dostatečnou 
kapacitou parkování.
K dispozici je kavárna a restaurace. Ubytování 
nabízí řada hotelů a penzionů v blízkém okolí.

VOLNÉ VSTUPNÉ A REGISTRACE
Vstup na veletrh je na základě registrace,  
po příchodu na veletrh nebo předem – on-line 
na web stránkách, bezplatný.

Každý zaregistrovaný návštěvník veletrhu 
získává:
• Veletržní katalog.
• Personifikovanou visačku.
• Voucher na kávu/minerální vodu.
• Účast ve slosování o dárky od vystavovatelů.

Získejte další výhody registrací předem:
• Zrychlené odbavení po příchodu na veletrh  

– rychlé načtení QR kódu z on-line vytvořené 
vstupenky, vytištění jmenovky, která je zároveň 
kartičkou pro účast v soutěžích.

• Před začátkem veletrhu Vám zašleme e-mail 
s novinkami o veletrhu, jeho doprovodném 
programu a připomeneme Vám datum konání 
veletrhu a další praktické informace.

O VELETRHU
Přijměte pozvání k návštěvě největší domácí události zaměřené na oblast 
analytické přístrojové a měřicí techniky, zařízení pro on-line a procesní 
kontrolu a analýzu a vybavení pro laboratoře – veletrh LABOREXPO.
Na jednom místě a pouze jednou za roky zde najdete kompletní přehled  
aktuálních nabídek, novinek a inovací ze světa laboratorní techniky. Máte 
možnost osobně se zde seznámit jak 
s vystavenými exponáty, tak i s jejich 
výrobci a distributory. Mnohé exponáty 
najdete tzv. „v provozním režimu“  
a budete si je moci vyzkoušet i na 
vlastních vzorcích.
Návštěva veletrhu i veškerého 
doprovodného programu  
je bezplatná.

NOMENKLATURA VELETRHU
• Laboratorní přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
• Analytická instrumentace, automatizace a robotizace
• Měřicí přístroje a zařízení
• Zařízení pro procesní kontrolu a analýzu
• Poloprovozní zařízení
• Chemikálie, plyny, reagencie, diagnostika a certifikované materiály
• Sběr a zpracování laboratorních dat
• Servis a opravy laboratorní techniky
• Služby laboratoří, výzkumná a vývojová centra, vzdělávací instituce 
• Literatura a informační zdroje



WORKSHOPY, TESTY VZORKŮ, ZÁBAVA A SOUTĚŽE... 
Veletrh LABOREXPO nabídne nejen prostor k seznámení se s širokou nabídkou 
laboratorního vybavení, ale současně i další vzdělávací a zábavné akce.

• Hlavní částí doprovodného programu veletrhu budou odborné a produktové 
prezentace, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní  
a analytické technice pro oblast klinické a farmaceutické analýzy a kontroly 
životního prostředí a potravin.

• Testování vlastních vzorků – na mnoha veletržních expozicích najdete přístroje 
v provozním režimu a budete si tak moci na vlastních vzorcích ověřit jejich 
možnosti a funkce. Nezapomeňte si vzít své vzorky na odzkoušení!

• Na veletržní ploše v Hale 2 bude možné navštívit tzv. Mobilní laboratoře  
s ukázkami laboratorního vybavení, přístrojů a nábytku.

• Nedílnou součástí veletrhu bude soutěž exponátů – TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO. Ve dvou kategoriích – Analytická 
technika a Laboratorní přístroje a vybavení – bude oceněno vždy 5 nejlepších exponátů. Hlavním kriteriem ocenění jejich je 
především inovační potenciál a datum uvedení na náš trh. Všechny přihlášené výrobky si budete moci na veletrhu osobně 
prohlédnout a mnohé z nich i reálně vyzkoušet.

• Každý zaregistrovaný návštěvník je automaticky zařazený do Slosování o dárky a další hodnotné ceny, které do slosování 
věnuje pořadatel veletrhu, redakce časopisu CHEMAGAZÍN a vystavovatelé. Zapojit se může také do soutěže Laboratorní stopař, 
v rámci které je úkolem navštívit expozice vybraných vystavovatelů. Po skončení veletrhu proběhne slosování o dárky věnované 
těmito vystavovateli.

• Partnerské školy a odborné spolky zaměřené na vzdělávání, vědu a výzkum představí na svých stáncích různé zábavné experimenty.

• V odpočinkové části veletržní plochy budete umístěna Výstava 100 let vzniku elektrochemie připomínající významné výročí této 
analytické metody, která vznikla především díky práci nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského.

SOUBĚH S VELETRHEM VĚDY
Druhý den veletrhu, ve čtvrtek 2.6., bude možné navštívit současně i VELETRH VĚDY organizovaný Akademií věd ČR. Jedná 
se o největší populárně naučnou událost u nás. Prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, laboratoří a praktických dílen nabízí 
to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Více na www.veletrhvedy.cz. 



DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ
Datum: 
1. a 2. června 2022

Otevírací doba:
Středa 1.6.2022, 9–18 hod.
Čtvrtek 2.6.2022, 9–18 hod. 
(VELETRH VĚDY, pouze čtvrtek, 10–18 hod.)

Místo konání: 
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany 
HALA 2 + Vstupní hala I
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany 
Stanice metra Letňany - Trasa C

Organizátor:
Pořadatelem veletrhu a jeho hlavním mediálním 
partnerem je časopis CHEMAGAZÍN.

Kontakt:
CHEMAGAZÍN s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
T: +420 603 211 803, E: info@laborexpo.cz

WWW.LABOREXPO.CZ

VSTUP NA VELETRH
Návštěva veletrhu i účast na veškerém doprovodném programu je 
bezplatná. Vstup na veletrh je volný po registraci předem nebo při vstupu  
na veletrh. Díky tomu získáte navíc řadu dalších bonusů.

VÝHODY ZAREGISTROVANÉHO NÁVŠTĚVNÍKA
• Zařazení do slosování o věcné ceny a dárky věnované organizátorem 

veletrhu a vystavovateli.
• Veletržní katalog.
• Poukázka na občerstvení (káva/min. voda) na stánku fy METROHM ČR.
• Možnost účasti ve hře Laboratorní stopař spojené se slosováním  

o hodnotné ceny.

+ DALŠÍ VÝHODY REGISTRACE PŘEDEM ON-LINE
• Vygenerovaná vstupenka zaslaná obratem na váš e-mail.
• Zrychlené odbavení po příchodu na veletrh.
• Newsletter s novinkami o veletrhu, jeho doprovodném programu  

a připomenutí začátku konání veletrhu zaslané na zadaný e-mail.

PARTNEŘI VELETRHU

Pro registraci předem navštivte  
www.laborexpo.cz  

nebo použijte tento QR kód.


