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(Pokračování ze str. 2)

Mezinárodní veletrhy Brno – Výstaviště, 29. 9.–3. 10. 2014 

Mezinárodní strojírenský veletrh 

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

PLASTEX – Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

www.bvv.cz

MotorTechna Brno

18. 10. 2014 * Brno – Výstaviště

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

Caravaning Brno

6.–9. 11. 2014 * Brno – Výstaviště

 Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

Ve dnech 24. až 25. 11. 2014 proběhne v Singapuru již druhý ročník velice prestižní

konference forenzních věd a kriminalistického výzkumu

 s řadou odvětví.

Více informací na www.forensci-conf-org

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


