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Odborný medzinárodný veľtrh pre 
čistenie a manažment budov a priestorov 
21. - 24. september 2021, Berlín 
 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
 

pozývame vás na druhý najväčší odborný medzinárodný veľtrh svojej branže CMS–Cleaning. 
Management.Services., ktorý prináša prehľad najnovších trendov v oblasti čistiacich 
systémov, manažmentu budov a  priestorov – technológií, produktov a služieb. Na CMS 2019 
sa na celkovej ploche 31 000 m2 predstavilo cca. 450 vystavovateľov z 25 krajín a veľtrh 
navštívilo celkom 25 000, z toho 21 000 odborných návštevníkov z 80 krajín. Ekologické, 
energeticky úsporné riešenia a efektívna koordinácia procesov správy objektu, 
označovaných „facility management“, a stále dôležitejšia otázka efektívnosti prevádzky 
objektov, oslovuje v súčasnosti nielen majiteľov a správcov súčasných obytných 

a administratívnych budov, obchodných centier, priemyselných prevádzok či špeciálnych zariadení – ako 
sú nemocnice, stravovacie zariadenia alebo hotely, ale aj developerov, architektov a projektantov, ktorí 
už vo fáze projektu môžu výrazne ovplyvniť budúcu nákladovosť prevádzky. Segmenty veľtrhu:  

Staňte sa vystavovateľom alebo navštívte CMS! Využite možnosť nadviazať nové medzinárodné kontakty 
a získajte cenné informácie o inováciách, trendoch a  technológiách branže! Súčasťou veľtrhu je kvalitný 
sprievodný program – medzinárodný kongres CMS World Summit na tému Inject Innovation, Purus 
Inovation Award a Mobility Cleaning Circle pre subjekty čistenia v železničnej branži. 
Podklady nájdete aj na www.dsihk.sk/sk v sekcii Veľtrhy, resp. www.cms-berlin.de. Na Virtual Market 
Place je celoročne k dispozícii zoznam vystavovateľov, s ktorými môžete vopred nadviazať kontakt.  
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov 
v SR, ponúka slovenským vystavovateľom bezplatné informácie a organizačnú podporu pri účasti, 
návštevníkom možnosť získať vstupenky za zvýhodnenú cenu a poradíme aj pri organizácii cesty.  
!Aktuálne: Na Slovensku beží nový systémový projekt podpory individuálnej účasti malých a stredných 
podnikov a start-upov na veľtrhoch. Výzvy nájdete on-line na webe Slovak Business Agency. Spoločné 
slovenské stánky pre MSP na vybraných veľtrhoch a zoznam aktuálnych podujatí nájdete na webe SARIO. 
Informujte sa a využite finančnú podporu pre účasť na veľtrhu!  
 

Pre vaše ďalšie otázky ma prosím neváhajte kontaktovať! 
 

S pozdravom 
 
Adriana Petesová 
Oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR 
 
Tel.: 02 / 2085 0627, e-mail: messe.berlin@dsihk.sk  
Príloha: prospekt 

 Čistenie - čistiace technológie, čistiace stroje a zariadenia pre interiér a exteriér, pre priemyselné čistenie,  
pre komunálne služby miest a obcí, čistenie vozidiel,  čistiace a hygienické prostriedky, technické vybavenie 
objektov, pracovné a ochranné oblečenie a prostriedky. 

 Manažment budov a priestorov zahŕňa činnosti od organizácie zásobovania, cez skladové hospodárstvo, 
odpadové hospodárstvo, priestorový manažment, plánovanie a kontrolu nákladov, účtovníctvo objektu, 
manažment ľudských zdrojov, informatiku, manažment dokladov a zmlúv, až po špeciálny software pre 
uvedené činnosti, ale napr. aj pre určenie potreby pracovníkov, vyťaženie strojov.  

 Služby - čistiace a upratovacie služby, údržbárske služby, záhradnícka a zimná údržba, bezpečnostné služby, 
stravovacie služby – catering, služby v odpadovom hospodárstve. 

http://www.dsihk.sk/
http://www.cms-berlin.de/
http://www.sbagency.sk/
https://www.sario.sk/
mailto:messe.berlin@dsihk.sk

