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 zpráva # 51/2009 -  veletrhy se zam ěřením na EPS v roce 2010 (Evropa) 

 
Bulharsko veletrh SECURITY se koná v Sofii ve dnech 16. až 19. února 2010; více informací 

naleznete na: http://www.bcci.bg/fairs/security/ 
  

ČR - Prague Fire & Security Days (FSDays) se bude konat 5. až 7. října 2010; více 
informací naleznete na: http://mascotte.cz/ 
- veletrh PYROS se v roce 2010 nekoná, příští veletrh bude v roce 2011, více 
informací naleznete na: http://www.bvv.cz/pyros  
- veletrh Pragoalarm/Pragosec se v roce 2010 nekoná, příští veletrh bude v roce 
2011, více informací naleznete na: http://www.pragoalarm.cz/main.php?pageid=785  

  

Francie  veletrh Expoprotection se koná v Paříži ve dnech 2. až 4. listopadu 2010; více 
informací naleznete na: http://www.expoprotection.com/  

  

Itálie  veletrh Sicurezza se koná v Miláně ve dnech 17 až 20. listopadu 2010;  
více informací naleznete na: www.sicurezza.it  

  

Maďarsko  veletrh Securex se koná v Budapešti ve dnech 4 až 7. května 2010;   
více informací naleznete na: www.securex.hu 

  

Německo  veletrh Security se koná v Essenu ve dnech 5 až 8. října 2010;   
více informací viz: www.security-messe.de a www.messe-essen.de 

  

Polsko  veletrh SAWO se koná v Poznani ve dnech 26 až 29. dubna 2010;    
více informací naleznete na: www.sawo.mtp.pl/en 

  

Portugalsko  veletrh SEGUREX se v roce 2010 nekoná, příští veletrh bude v roce 2011;  
více informací naleznete na:www.segurex.fil.pt 

  

Rusko  veletrh MIPS se koná v Moskvě ve dnech 19. až 22. dubna 2010;  
více informací naleznete na: www.mips.ru/eng 

  

Rumunsko veletrh EXPOSECURITY se koná v Bukurešti ve dnech 26. až 29. duben 2010;  
více informací naleznete na: www.exposecurity.ro 

  

Slovensko  veletrh FIRECO se v roce 2010 nekoná, příští veletrh bude v roce 2011;  
více informací naleznete na: http://www.expocenter.sk/Default.aspx 

  

Španělsko  veletrh SICUR se koná v Madridu ve dnech 2. až 5. března 2010;  
více informací naleznete na: http://www.sicur.ifema.es/ferias/sicur/default_i.html 

  

Švýcarsko  veletrh SICHERHEIT se v roce 2010 nekoná, příští veletrh bude v roce 2011;  
více informací naleznete na: www.sicherheit-messe.ch 

  

Ukrajina veletrh FIRETECH - FIRESAFETY TECHNOLOGIES se koná v Kyjevě ve dnech  
31. března až 2. dubna 2010; více informací naleznete na: 
 http://www.iec-expo.com.ua/index.php?id=259&L=2 

  

Velká Británie 
 

- veletrh SAFETY&HEALTH EXPO se koná v Birmingahmu ve dnech 11. až 13. 
května 2010; více informací viz: http://www.safety-health-expo.co.uk/ 
- veletrh Fire and Rescue se koná v Harrogate ve dnech 29. až 30. června 2010; 
více informací viz: http://www.fireandrescueexpo.com/ 

 


