
Veľtrh IWA OutdoorClassics je výhradne určený pre odborných návštevníkov. 
Z tohto dôvodu musíte pri zakúpení vstupenky ako odborný návštevník preukázať príslušnosť k Vášmu odvetviu.

Deti a mládež do 18 rokov nemajú prístup na veľtrh.

Odborným návštevníkom je ten, kto je obchodne činný
v nasledujúcich odvetviach: 
• zbrane, časti zbraní a ich spracovanie
• lukostrelecký šport
• munícia a nabíjanie
• optika
• nože
• oblečenie
• darčekové predmety
• všeobecné potreby pre outdoor
• príslušenstvo pre strelecký šport
• príslušenstvo na poľovačku
• vybavenie pre bezpečnostné potreby v civilnej a úradnej oblasti
• policajné orgány
• vojsko
• ochrana osôb
• bezpečnostné a strážne služby
• osobné bezpečnostné potreby
• lesné úrady
• odborné informácie / odborné vydavateľstvá

Súkromní návštevníci nemajú prístup!
K nim patria aj poľovníci, ochrancovia športu, členovia poľovníckych a streleckých združení a 
všetky osoby, ktoré nie sú vo vymenovaných odvetviach obchodne činné.

S akými dokladmi sa preukážete ako odborný návštevník?
• Živnostenský list: musí z neho jasne vyplývať, že firma obchoduje s tovarmi, ktoré sú 
 vystavované na IWA OutdoorClassics. 
•  Výpis z obchodného registra: musí z neho jasne vyplývať, že firma obchoduje s tovarmi, 
 ktoré sú vystavované na IWA OutdoorClassics. 
•  Licencia na predaj zbraní a streliva (nie zbrojný pas!) 
•  Dodávateľské faktúry: novšieho dáta, z ktorých vyplýva, že sa obchoduje s tovarmi, ktoré 
 sú vystavované na IWA OutdoorClassics. 
•  Služobné preukazy / vojenské preukazy: príslušníkov polície a vojakov a iných 
 odborných orgánov s oprávnením vstupu 
•  Legitimácia pracovníka: t.j. potvrdenie nadriadeného vystavené na firemnom papieri, v 
 ktorom sú pracovníci osobne menovaní a kde sa potvrdzuje, že pri týchto osobách ide o 
 pracovníkov podniku. 
•  Pracovná zmluva alebo vyúčtovanie mzdy: z ktorých vyplýva, že ide o aktuálny pracovný 
 pomer v odbore. Dôverné informácie sa môžu vyčierniť. 
•  Osobné pozvanie vystavujúcej firmy: písomné, osobné pozvanie vystavujúcej firmy. 
 Nepersonalizované pozvánky, ktoré si návštevník vyplní sám, sa neakceptujú.  
 NOVÉ od roku 2018: Platné len v spojení s platenými vstupenkami. Pozvánky vystavovateľov 
 už neplatia ako legitimácia pri vyzdvihnutí vstupnej poukážky alebo e-kódu! 
•  Voucher na vstupenku neslúži ako dôkaz pre oprávnenie vstupu na výstavu. Na legitimáciu sú potrebné 
 vyššie uvedené dokumenty. 

Všimnite si prosím: Vizitky nie sú preukazom odborného návštevníka! 

Ďalšie informácie na www.iwa.info/tradevisitors

INFORMÁCIE OHĽADOM REGISTRÁCIE 
ODBORNÉHO NÁVŠTEVNÍKA


