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Zahradnictví a krajinářství stále vzkvétá. 

Je to vidět i na předním mezinárodním 

oborovém veletrhu GaLaBau 2018. Také 

zde vše nasvědčuje růstu. Můžete se těšit 

na 1400 vystavovatelů ve 14 halách a na 

atraktivní předváděcí plochy na téma péče 

o travnaté plochy a zemních prací. 

Pouze v Norimberku najdete kompletní škálu 

služeb na jednom místě: od rostlin až po 

stroje. Tradičním magnetem pro návštěvníky je 

Krajinářský pohár, který se i v roce 2018 koná 

na centrálním místě v parku výstaviště.

Během čtyř nabitých dnů můžete posílit své 

obchodní kontakty, objevit nové možnosti 

a zažít zelené odvětví z nejlepší stránky. Vzkvé-

tejte, najděte novou inspiraci a nenechte si ujít 

tuto oborovou událost.

Těšíme se na vaši návštěvu.

ZELENÁ NA 
VZESTUPU



1400
VYSTAVOVATELŮ

PESTRÝ DOPROVODNÝ 
A PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM

ATRAKTIVNÍ 
ZVLÁŠTNÍ PŘEHLÍDKY 

A PŘEDVÁDĚCÍ PLOCHY

VE 14 HALÁCH

Nyní ještě 
větší:

125 000 m²



v

VŠE NA 
ZELENO
Jen na GaLaBau zažijete perfektní nabídku produktů 

a řešení pro projektování, výstavbu a údržbu měst-

ských prostor, zeleně a volných ploch. Vyměňte si 

s odborníky a poskytovateli z oboru názory na po-

slední inovace v oblasti rostlin a materiálů a objevte 

nejnovější trendy v urbanismu a v oblasti strojů.

Atraktivním přírůstkem ve veletržním dění jsou předváděcí plochy. Zde se na 12 000 m² 

můžete naživo seznámit s nejnovějšími stroji pro péči o travnaté plochy a zemní práce. 

Více od 31. 7. 2018 na galabau-messe.com/programme
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Kompletní přehled a interaktivní plán hal:

galabau-messe.com/exhibitors-products

HALY 1, 2
Urbanismus, hřiště a sportoviště

HALY 2, 3, 3A, 4, 4A 
Materiály a stavební díly, rostliny, zužitkování, 

likvidace, ochrana životního prostředí, 

speciální pracovní prostory, organizace

HALY 5, 6, 7, 7A
Stavební stroje a zařízení, doprava,  

staveniště, sklady stavebního materiálu

HALY 6, 8, 9, 10, 11
Stroje a nástroje pro údržbu a ošetřování

VELETRŽNÍ PARK
Landscape Gardener Cup

(Krajinářský pohár)

Plocha 125 000 m² plná 
produktů a řešení pro vaši 
každodenní práci

NYNÍ JEŠTĚ 
VĚTŠÍ



Veletrh GaLaBau přináší ucelenou 

nabídku produktů a služeb, atraktivní 

zvláštní přehlídky a přednášky. V letošní 

edici zazáří Garden of Dreams a GaLaBau 

Landscape Talks.

To je jen malá ukázka našeho prvotřídního 

odborného programu. Použijte náš nový 

plánovač: galabau-messe.com/programme

Dále
Hala 1:  

·  zvláštní přehlídka Volný prostor budoucnosti – 

zážitek z hřiště od školního dvora po park

Hala 3: 

· GaLaBau-CAMP

Hala 3A:  

· Tree Care LIVE 

·  GaLaBau Expert-Forum 

(Expertní fórum GaLaBau) 

Veletržní park  (13.–14. 9. 2018)  

· Landscape Gardener Cup (Krajinářský pohár)

Garden of Dreams 

Hala 3A:  

vize a inspirace pro zelené venkovní prostory

GaLaBau Landscape Talks 

              Hala 2: 

místo setkávání specializovaných 

projektantů: přednášky a příklady z praxe

NOVÉ

TADY VÁM NĚCO 
KVETE: ODBORNÝ 
PROGRAM



Informace o cestě na GaLaBau autem, vlakem nebo 

letecky. Tipy na ubytování v Norimberku, restaurace 

od hamburgerů až po luxusní gurmánské zážitky, 

služby na výstavišti. Vše podstatné pro vaši návštěvu 

najdete na:

galabau-messe.com/become-visitor

Od července můžete využívat také naši aplikaci:

galabau-messe.com/en/app

VAŠE 
NÁVŠTĚVA



TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VE ZKRATCE

OTEVÍRACÍ DOBA

POŘADATEL

ODBORNÝ GARANT

NENECHTE SI UJÍT NOVINKY.

SERVIS PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

denně 9:00 až 18:00 hod.
sobota 9:00 až 16:00 hod.

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Německo

Bundesverband Garten-,  
Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
Alexander-von-Humboldt-Straße 4
53604 Bad Honnef
www.galabau.de

T + 49 9 11 86 06 - 49 90 

F + 49 9 11 86 06 - 49 91

visitorservice@nuernbergmesse.de

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ
Veletržní centrum Norimberk
st 12. – so 15. září 2018

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tento prospekt 
najdete na galabau-messe.com ke stažení v různých jazycích.
Za uvedené údaje neručíme. Změny jsou vyhrazeny.10
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POŘIĎTE SI VSTUPENKU PŘES
INTERNET A VYUŽIJTE VÝHOD.

Od 21. 6. 2018 si můžete vstupenku koupit přes 
internet. Na veletrh se tak dostanete bez čekání. 
Vouchery na vstup můžete předem uplatnit zde: 
galabau-messe.com/tickets

online na místě

denní vstupenka:

permanentka:

EUR 30

EUR 45 EUR 50

EUR 35


