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EVROPSKÝ VELETRH ANALYTICA 2008 HLÁSÍ VYSOKOU 
POPTÁVKU PO VÝSTAVNÍ PLO�E 
 
 
Veletrhu se zúčastní přes 1.000 vystavovatelů z 35 zemí, několik společných národních expozic vč. České republiky, 
vysoký počet vystavovatelů z Evropy včetně v�ech lídrů na trhu analytické a laboratorní techniky a biotechnologií. 
21. Mezinárodní odborný veletrh instrumentální analytiky, laboratorní techniky a biotechnologií se bude konat na výstavi�-
ti v Mnichově ve dnech 1. a� 4. dubna 2008. Mezi novými vystavovateli jsou takové renomované značky jako Schweizer 
Chemie- und Life Sciences-Forschungsunternehmen Solvias, výrobce speciálních chemikálií Honeywell Speciality Materi-
als nebo Laborglas-Spezialisten Duran Group. Opětovně je na veletrhu zastoupena firma vyrábějící laboratorní zařízení 
Waldner Gruppe nebo výrobce měřících přístrojů Hanna Instruments. Náv�těvníci uvidí na výstavní plo�e přesahující 
50 000 m2 kompletní nabídku z oboru analytiky a kontroly kvality, jako i laboratorní techniky a biotechnologií. 
 
Stoupající poptávka po výstavní plo�e ze strany zahraničních vystavovatelů 
Veletrh zaznamenává rekordní účast národních společných expozic ze zahraničí: Velká Británie a �panělsko budou zastou-
peny dvěma národními expozicemi, USA budou mít dokonce tři společné expozice. Nově oznámil účast stát State of Penn-
sylvania. Nadto se budou prezentovat společnými expozicemi Finsko, Čína, Indie a také Česká republika. 
 
Česká účast na veletrhu 
Letos se Česká republika bude prezentovat rekordní účastí. Kromě tradičních vystavovatelů jako DataApex, Ecom či Ana-
lytika Praha na veletrhu organizuje společnou expozici také Czech Trade a Biotechnologický cluster. Celkem se veletrhu 
z ČR zúčastní 14 českých vystavovatelů na plo�e 150 m2. Dal�í rostoucí počet vystavovatelů hlásí Itálie, Francie a �výcar-
sko. Z Francie přijede 17 vystavovatelů, ze �výcarska 30 atd. 
 
Setkání výrobců laboratorní techniky 
S ohledem na stav přihlá�ených se v tomto oboru budou prezentovat např. tyto značky: Akzo Nobel, Analytik Jena, Bruker, 
Carl Zeiss, Deutsche Metrohm, Eppendorf, Hamamatsu, Horiba, JAS; Leica, Mettler Toledo, Olympus, Perkin Elmer, Shi-
madzu, Thermo Electron, Varian, VWR, Waters nebo WTW � pouze abychom jmenovali některé. Obor biotechnologií, 
Life Sciences a diagnostiky v pavilonu A3 očekává takové renomované firmy jako Beckman Coulter, Becton Dickinson, 
Bio-Rad, Biozym Scientific, Boehringer Ingelheim, Euroimmun, Fermentas, GE Healthcare, Greiner Bio-One, Merck, 
Roche Diagnostics und Syngene. Podobně v hale s biotechnologiemi vystavují inovativní biotech-podniky ať u� ve společ-
né expozici Bayern Innovativ, Technická universita Dresden �biosaxony� nebo BioCentiv z Jeny či expozice biotechnolo-
gických parků Luckenwalde. 
 
Veletrh analytica 2008 představí nejen nejnověj�í informace z oboru biotechnologií, ale poskytne také impulsy pro pokrok 
a inovace na trhu Life Sciences.  
 
Bli��í informace pro náv�těvníky z ČR a SR naleznete na www.expocs.cz, kde lze online objednat zlevněné vstupenky, 
zájezdy či individuální ubytování. 


