Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce
Sessions, Workshops, Seminars, Social Activities in Preparing

Crash.tech Congress
19.–20. dubna 2016, Mnichov, SRN
Více na: http://www.tuev-sued.de/academy/conference-management/automobile-rail/crash.tech-2014

JuFoS – Junior Forensic Science Brno 2016
VIII. ročník mezinárodní odborné konference doktorského studia
Konference je členěna do 8 sekcí, kde mohou účastníci přednést své příspěvky v oblastech:
Oceňování nemovitostí
Forenzní ekotechnika: Les a dřeviny
Oceňování majetku
Kriminalistika

Vady a poruchy
Analýza silničních nehod
Rizika a bezpečnost
Výkon znalecké činnosti

Termín: 21. dubna 2016 * Více na www.jufos.cz
World Reconstruction Exposition 2016 (WREX 2016)
Největší světová konference o analýze silničních nehod.
2. až 6. května 2016, Rosen Shingle Creek Resort in Orlando, Florida
Více na wrex2016.com.

ITAI Crash Day
Čtvrtek 30. června 2016 v Bruntingthorpe Airfield and Proving Ground.
Více na http://www.itai.org/crash-day
Bruntingthorpe Proving Ground v Leicestershire – zařízení a služby pro průmysl automobilový, obrany, stavebnictví a odvětví
letectví. Testování vozidel a rozvoj, skladování vozidel, renovace vozidel a akce, včetně korporátní pohostinnosti.
Místo je v současné době největší soukromě vlastněná zkušební dráha pro vozidla ve Velké Británii.
Veletrhy Brno 2016 (www.bvv.cz):
3.–6. 3. 2016:
MOTOSALON * Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení
15.–18. 3. 2016:
AMPER – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení
20.–23. 4. 2016:
Stavební veletrhy Brno * DSB – Dřevo a stavby Brno
14.–18. 9. 2015:
Urbis Invest * Průmyslové zóny a regionální rozvoj. Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit,
rozvoj regionů
3.–7. 10. 2016:
MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh
IMT – Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů
Automatizace – Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika
WELDING – Mezinárodní veletrh svařovací techniky
FOND-EX – Mezinárodní slévárenský veletrh
PROFINTECH – Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy
3.–7. 10. 2016:
PLASTEX – Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů
V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě
po jejím dodání. Informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce.
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