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Sledujte LAPP:

ZDE
NÁS NAJDETE:
STÁNEK 210  
V HALE 10.1 

Dne 19. září 2018 Vás od 17:00 hodin budeme čekat na našem stánku, 
kde bezplatně obdržíte náš koktejl. Registrujte se jednoduše na
lappmessen@lappgroup.com svým jménem a adresou a na poštovní 
adresu Vám zašleme Váš osobní VIP náramek. 
Vítejte do klubu! 

TĚŠÍME SE NA VÁS.

ZVEME VÁS DO NAŠEHO LAPP KOKTEJL KLUBU.

Pozvánka na InnoTrans
18.–21. září 2018

NASTUPTE 
PROSÍM!

Upozornění: Na této akci se fotografuje a filmuje za účelem publikování.



ŽELEZNICE PRO HLADKÝ PROVOZ:
KABELOVÁ ŘEŠENÍ LAPP PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA

Všichni mluví o problémech s dodávkami. My ne. S více než 300 typy kabelů specifických pro 
železnici máme skladem správné řešení pro každého požadavku. Své zákazníky z oboru kolejových 
vozidel zásobujeme po celém světě, v požadovaných termínech a v rekordních časech: v rámci 
Německa do 24 hodin, v rámci Evropy do 72 hodin. A to dokonce i v těch nejmenších množstvích – 
u nás neexistují minimální objednací množství.

Navštivte nás na veletrhu InnoTrans a sami se přesvědčte, jak kompetentní hráč na poli systémových 
řešení je společnost LAPP a jak technologicky jedinečná řešení nabízí. Poznejte například řady na-
šich výrobků ÖLFLEX® TRAIN, UNITRONIC® TRAIN a ETHERLINE® TRAIN, které jsou navrženy speciál-
ně pro náročné  požadavky železniční dopravy. Pro maximální bezpečnost na kolejích.

V rámci atraktivní hry o ceny vylosujeme ze všech návštěvníků našeho stánku 
tři výherce, kteří obdrží velmi kvalitní gril Weber v hodnotě 400,- eur.
Zúčastněte se, vyhrajte a užijte si potěšení z kvalitního grilování.

ZASTAVTE SE U NÁS – BUDE TO UŽITEČNÉ
NAVŠTIVTE NÁS V HALE 10.1, STÁNEK 210

Naši specialisté na železniční techniku jsou Vám k dispozici přímo v Berlíně, pohovoří s Vámi na 
stánku LAPP a zodpoví Vaše dotazy. Získejte již dnes svou bezplatnou vstupenku na adrese: 
http://www.innotrans-voucher.com 
Pro vygenerování unikátního kódu pro volný vstup se prosím registrujte zde

Chcete mít jistotu a využít veletrh co nejefektivněji? Zajistěte si svůj osobní termín 
rozhovoru s některým z našich specialistů na železniční techniku. 

Své dotazy na termíny posílejte prosím na: lappmessen@lappgroup.com 

ZÚČASTNĚTE SE A VYHRAJTE

SO
UTĚŽTE S LAPP

SOUTĚŽTE S LAPP

http://www.lappkabel.com/nc/fairs/fair-request-form/event/4903.html

