
VĚKOVÉ OMEZENÍ! 
Přístup pouze pro osoby od 18 let. Nutno doložit průkazem – 

další informace na: www.iwa.info/tradevisitors18

MÍSTO KONÁNÍ
Výstaviště Norimberk 

TERMÍN
7. – 10. března 2014

OTEVÍRACÍ DOBA
Denně 9 – 18 hod.
Pondělí 9 – 16 hod.

VSTUPENKY U POKLADNY
Jednodenní EUR 30
Permanentka EUR 44
vždy včetně katalogu

POŘADATEL
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ
vás ochotně podpoří při plánování vaší návštěvy veletrhu, 
nákupu vstupenek a dopravě ze zahraničí:
www.iwa.info/representatives

ODBORNÍ GARANTI

Pravidelná součást rámcového  

programu veletrhu IWA OutdoorClassics: 

General Assembly a Plenary Session 

Světového fóra sportovní střelby -  

World Forum on Shooting Activities.  

Další důkaz vysokého renomé  

veletrhu IWA OutdoorClassics jako  

mezinárodního oborového setkání. 

NÁVŠTĚVNICKÝ SERVIS
Tel +49 (0) 911.86 06-49 19
Fax +49 (0) 911.86 06-49 18
iwa@nuernbergmesse.de

www.iwa.info

•  VDB Verband Deutscher Büchsen- 

macher und Waffenfachhändler e. V., 

Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 

Sportwaffen und Munition, Ratingen 

Ve spojení s:

•  Association Européenne de Com-

merce d’armes Civiles (A.E.C.A.C.)

•  Institut Européen des armes de Chasse 

et de sport (IEACS)

•  Association des Fabricants Européens 

de Munition de sport (AFEMS)

INFORMACE PRO  
návŠTĚvníky vELETRHU 

PoUzE PRo odboRné 
návŠTĚvníky!
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Mobilní webová stránka
pro váš smartphone.

NOVÁ 
HALA 
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MobILní koMUnIkACE  

A WLAn
Vysokorychlostní připojení k 
internetu přes wireless LAN  
po celém areálu veletrhu IWA.
www.iwa.info/onsite

INFORMACE PRO  
návŠTĚvníky vELETRHU 

Využijte online předprodeje! Zaregistrujete-li se online od 15.  
ledna 2014 do 27. února 2014, ušetříte a získáte rychlý, přímý 
vstup na veletrh. Za jednodenní vstupenku pak zaplatíte jen 
25 EUR, za permanentku 39 EUR. Upozornění: Na veletrh  
IWA OutdoorClassics nemají přístup děti a mladiství do 18 let.
www.iwa.info/ticketshop

V poutavém a zábavném podání historičky za největšími  
zajímavostmi norimberského starého města nasáklého historií. 
Informace a přihlášky na www.iwa.info/citytour

Další tipy kam po práci za zábavou, mimo jiné četné restaurace  
a bary, stejně jako umění a kulturu, najdete na  
www.iwa.info/afterwork 

Zajistěte si příjemný pobyt a objednejte si ubytování v hotelu – 
většinou za výhodných podmínek – na:  
www.iwa.info/accommodation

PRodEJ vSTUPEnEk

zábAvA

PobyT

Ať už přicestujete autem, vlakem nebo letadlem, příslušné  
informace najdete na www.iwa.info/travel

PŘíJEzd

→ HALy 1, 2, 4A, 7, 7A 
Střelné zbraně pro lov, sport, sběratelství, střelivo a přebíjení  
pro lov a sport, optika a elektronika pro outdoor

→ HALy 5, 6 
Potřeby pro střelecký sport, lukostřelba, lovecké potřeby,  
nože, outdoorové potřeby, dárkové zboží, optika a elektronika 
pro outdoor 

→ HALA 4
Oblečení, outdoor

→ HALA 9  
Prostředky osobní ochrany, Law Enforcement

Vyhrajte jeden ze tří iPadů!
Zúčastněte se hned teď na:

www.iwa.info/raffle

IWA inovace pro Váš úspěch. V sekci New Product Center ve 
vstupním prostoru Mitte-střed budou Vaše produkty na veletrhu 
IWA OutdoorClassics přitahovat pozornost. V této centrální  
poloze ohromíte den co den tisíce návštěvníků.  
www.iwa.info/en/newproductcenter

nEW PRodUCT CEnTER

ODBORNÁ NABÍDKA 
v HALáCH




