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ž Zahrajte si s nami počas ELOSYSU bombastickú súťaž 
o 25 hodnotných cien!!!

Kedy: 9. až 12. 10. 2012 počas veľtrhu ELOSYS
Kde: v areáli výstaviska na stánkoch spoluorganizátorov 
 (sú uvedení na druhej strane hracej karty)
Ako postupovať: 
• navštívte stánky partnerských spoločností uvedených na hracej karte
• zodpovedzte, alebo získajte odpovede na otázky uvedené na zadnej strane hracej karty
• nechajte si označiť hraciu kartu pečiatkou
• vyplňte Vaše kontaktné údaje
• vyplnenú hraciu kartu odovzdajte na stánku Elektrotechnický magazín stánok č.87, pavilón č.4
Výhercov losujeme v utorok, stredu a štvrtok o 15:30.
Hlavné ceny losujeme v piatok o 12:00 z hracích kariet odovzdaných počas všetkých dní.
V prípade, že vylosovaný výherca nebude prítomný na losovaní, cena mu bude zaslaná poštou.
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Sledujte toto logo 
a  zapojte sa
aj VY do hry!

Pavilón č.: 10
Stánok č.: 133

Pavilón č.:11
Stánok č.: 192

Pavilón č.: 11
Stánok č.: 184

SALTEK Slovakia, s.r.o.Pavilón č.: 10
Stánok č.: 128

EPLAN Engineering CZ, s.r.o.

Súťažná otázka: CAE systém EPLAN prináša 
v novej verzii 2,2 veľa noviniek. Koľko pribudlo 
úplne nových modulov pre rozšírenie základného 
systému EPLAN ?

Súťažná otázka: V koľkých krajinách sveta má 
obchodné zastúpenie spoločnosť ETI ?

Súťažná otázka: Ktoré termokamery FLUKE 
majú možnosť ukladať na pamäťovú kartu SD video
sekvencie v infračervenom spektre?
Aké zariadenie sa skrýva pod skratkou ATyS?

Pavilón č.: 4
Stánok č.: 87

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. 

Súťažná otázka: V ktorom meste sa bude 
konať októbrová konferencia pre PROJEKTANTOV?

Súťažná otázka: Aký najnovší výrobok má 
spoločnosť SALTEK v silových ochranách triedy 
SPD typ 1+2. Má výmenné moduly a  diaľkovú 
signalizáciu?

Pavilón č.: 7
Stánok č.: 45

Súťažná otázka: Kto vyrobil prvú radovú svorku
v Európe?

GHV Trading, spol. s r.o. ETI ELB, s.r.o.
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Súhlasím
 so správou, spracovaním

 a uchovaním
 m

ojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, tieto údaje m
ôžu 

byť spracované pre m
arketingové účely spoločnosťam

i organizujúcim
i túto súťaž. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je m

ožné ho 
kedykoľvek písom

ne odvolať.

Phoenix Contact, s.r.o.


