
Podpořeno z projektu 

 

 

Setkání branže 
Mechatronika – Automatizace – Elektronika  –  

Umělé hmoty 

Navázání osobních kontaktů s novými dodavateli, zákazníky a 
partnery – zachování hodnot v regionu – společné rozvíjení trhů – 
setkání startupů a etablovaných podniků – 

Setkání branže je bezplatná, kompaktní platforma tvořená a využívaná výrobci, 
dodavateli a vývojářemi v oblasti automatizace, mechatroniky, elektrotechniky a 
zpracování umělých hmot. Akce svým formátem drží náklady na vlastní výstup na 
uzdě, neboť v popředí dění nestojí prezentace na veletrhu, ale intenzivní rozhovory 
mezi účastníky. Počet vystavovatelů je z kapacitních důvodů omezený!  

Návštěvníci – i z ostatních oborů – jsou srdečně vítáni! 

Každému vystavovateli bude organizátory připraven stolek (cca. 70 cm) na exponáty, 
letáky a prospekty. Jeden roll-up lze rozložit za stolkem.  
 
 
Kdy    Čtvrtek, 29. listopadu 2018  
 

   14:00 do cca. 17:00 (Přístup možný od 13:00 hodin) 
 
Kde  Západočeská univerzita v Plzni  

Budova nové knihovny 
Univerzitní 2746/20, 301 00 Plzeň   

 
Parkování   Technická 8, 301 00 Plzeň (mezi knihovnou a NTIS) 
 
Handout  Kontaktní údaje a klíčové kompetence všech vystavovatelů (pro 

akci z vyplněných formulářú připraví a přihlášeným účastníkům rozešle 

Cluster Mechatronik & Automation) 

 
Partneři 
 
 
 
 
 
 
 



Podpořeno z projektu 

 

 
 
 

 
Přihlášení  
k účasti na bezplatném setkání branže 29. listopadu 2018 v Plzni a k představení 
podniku v rámci katalogu vystavovatelů (Handout) – na základě vyplněného 
formuláře – viz níže. 
  
Uzávěrka přihlášek: 15. listopadu 2018 
 
Přihlášení pro vystavovatele: E-mailem na  vaclava.radejova@cluster-ma.de 
 
Přihlášení pro návštěvníky: Online www.cluster-ma.de/veranstaltungskalender 
 
 
 Účastník s prezentací podniku – vystavovatel (rezervace stolku) 

 připojení – elektřina  
 připojení – internet  

 
 
 Účastník jako návštěvník (bez firemní prezentace) 
 
 
_________________________________________________ 
Název podniku / organizace 
 

_________________________________________________ 
Jméno    Příjmení 
 

_________________________________________________ 
Ulice 
 

_________________________________________________ 
PSČ    Město 
 

_________________________________________________ 
Telefon   eMail 
 

_________________________________________________ 
Datum     
 
 
 
 
Ansprechpartner Bezirk  Ansprechpartner Cluster MA 
Lucie Valentová, M.Sc.   Ing. Václava Radĕjová 
Telefon: +49 961 4019 1880  Telefon: +49 160 880 3636 
lucie.valentova@bezirk-oberpfalz.de vaclava.radejova@cluster-ma.de 
 



 

 

 

Branchentreff 
Mechatronik – Automation – Elektronik  –  Kunststoff 

Miteinander Märkte zu entwickeln – neue Lieferanten, Kunden und 
Partner persönlich kennenzulernen – Startups treffen etablierte 
Unternehmen, um Wertströme in der Region zu halten –  

Der Branchentreff ist die kostenfreie, kompakte Plattform von und für Hersteller, 
Zulieferer und Entwicklungsbüros im Bereich Automation, Mechatronik, Elektronik 
und Kunststoff. Die Table-Top-Ausstellung hält den Aufwand für die Unternehmen 
gering. Im Vordergrund steht kein "Messeauftritt", sondern das intensive Gespräch 
miteinander. Achtung: Die Anzahl der Ausstellungsplätze ist begrenzt! 

Besucher – auch aus anderen Branchen – sind herzlich willkommen! 

Jedem Aussteller wird von den Organisatoren ein Tisch (ca. 70 cm breit) für 
Exponate, Flyer und Prospekte zur Verfügung gestellt. Ein Rollup kann dahinter 
aufgestellt werden. 
 
Wann  Donnerstag, 29. November 2018  
 

  14:00 bis ca. 17:00 (Aufbau ab 13:00 Uhr möglich) 
 
Wo  Westböhmische Universität in Pilsen  

Bibliothek der Westböhmischen Universität 
Univerzitní 2746/20, CZ-301 00 Pilsen 

 
Parken Technická 8, CZ-301 00 Pilsen (zwischen dem NTIS und der 

Bibliothek) 
 
Handout  Kontaktdaten und Kernkompetenzen der ausstellenden Unternehmen 

(erstellt durch den Cluster Mechatronik & Automation; wird jedem 

angemeldeten Aussteller und Besucher vor der Veranstaltung zugemailt) 

 
Partner 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
Anmeldung  
zur Teilnahme am kostenfreien Branchentreff am 29. November 2018 in Pilsen 
sowie der Unternehmensvorstellung mit Kompetenzbeschreibung (Handout). 
 
Anmeldeschluss:  15. November 2018 
 
Anmeldung als Aussteller: vaclava.radejova@cluster-ma.de 
 
Anmeldung als Besucher: www.cluster-ma.de/veranstaltungskalender 
 
 
 Teilnehmer mit Firmenpräsentation (Tischreservierung) 

 Stromanschluss wird benötigt 
 Internet wird benötigt 

 
 
 Teilnehmer als Besucher (ohne Firmenpräsentation) 
 
 
_________________________________________________ 
Unternehmen / Einrichtung 
 
_________________________________________________ 
Name    Vorname 
 

_________________________________________________ 
Straße 
 
_________________________________________________ 
PLZ    Ort 
 
_________________________________________________ 
Telefon   eMail 
 

_________________________________________________ 
Datum     
 
 
 
Ansprechpartner Bezirk  Ansprechpartner Cluster MA 
Lucie Valentová, M.Sc.   Ing. Václava Radĕjová 
Telefon: +49 961 4019 1880  Telefon: +49 160 880 3636 
lucie.valentova@bezirk-oberpfalz.de vaclava.radejova@cluster-ma.de 



[ra] Formular_Handout Branchentreff CZ/DE  08/18 

Vyplňte prosím česky, německy nebo obojí: 
Füllen Sie bitte folgende Tabelle/-n aus: 

 

 

Unternehmen  

Ansprechpartner  

Telefon  

Email  

Internet  

Mitarbeiterzahl  

Gegründet (Jahr)  

Kernkompetenz 

 

 

 

                                                                max. 150 Zeichen 

Suche 
 

                                                                max. 100 Zeichen 
 

Název podniku  

Kontaktní osoba  

Telefon  

Email  

Web  

Počet zaměstnanců  

Rok založení  

Klíčové kompetence 

 

 

 

                                                                  max. 150 znaků 

Hledám 
 

                                                                  max. 100 znaků 
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