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Zapište si do diáře: Veletrh RO-KA-TECH, 8.–10. května 2019 

 

Zástupci průmyslu zaměřeného na technologii potrubí a odpadních systémů se setkávají v německém 

Kasselu 

Německo je významnou hybnou silou na poli technologie pro potrubí a odpadní systémy. Každé dva roky 

představuje toto průmyslové odvětví novinky z oblasti služeb a výrobků na veletrhu RO-KA-TECH v Kasselu. 

V roce 2019 se výstava uskuteční ve dnech 8.–10. května. 

Veletrh RO-KA-TECH se bude konat již po patnácté a během uplynulých let se etabloval jako významné mezinárodní 

setkání špiček svého oboru. Organizátorem je VDRK, německá asociace společností pracujících v oboru potrubních 

a kanalizačních technologií. Asociace předpokládá, že v roce 2019 se přehlídky zúčastní na tři sta společností, včetně 

rostoucího počtu mezinárodně působících firem. „Uvědomujeme si, že RO-KA-TECH získává napříč celým světem 

rostoucí pozornost,“ uvedl Ralph Sluke, výkonný ředitel asociace. 

Zajištění ubytování, on-line prodej vstupenek 

Hosté ze zahraničí by si měli datum konání poznačit do svých diářů. Veškeré potřebné informace o veletrhu najdou 

v anglické verzi na webových stránkách www.rokatech.de. Město Kassel se nachází ve vzdálenosti dvou hodin jízdy 

vlakem od Frankfurtu nad Mohanem a výstaviště je snadno dostupné veřejnou dopravou. Doporučujeme, aby si 

návštěvníci v případě potřeby včas zarezervovali hotelové ubytování. Link na doporučené hotely lze najít na 

internetových stránkách v sekci „FOR VISITORS (Pro návštěvníky)“. 

Vstupenky na veletrh RO-KA-TECH vydávají vystavující společnosti zdarma pro své zákazníky i pro další zájemce. 

Případně si mohou návštěvníci objednat vstupenky on-line na webové stránce za 12,50 EUR. Jednodenní vstupenky 

budou na místě k dostání v ceně 20,- EUR. 

Pro bližší informací se, prosím, obraťte na: 

 

Ralph Sluke 

VDRK - Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V. 

Wilhelmshöher Allee 253 - 255 

34131 Kassel 

Tel.: +49 561 207567-0 

Fax: +49 561 207567-29 

info@vdrk.de 

www.vdrk.de 

http://www.presse.rokatech.de/
https://www.vdrk.de/de/ro-ka-tech/english-version/
https://booking.hotelservice-deutschland.de/booking/congresses/rokatech?locale=en
http://www.fairdesigner.de/online/router/resolve?scenario=vdrk.rokatech.tickets

	Zapište si do diáře: Veletrh RO-KA-TECH, 8.–10. května 2019

