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ENFORCE TAC 2023 
 
Ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2023 se na výstavišti v Norimberku uskuteční již 10. ročník 
mezinárodního veletrhu Enforce Tac, který je zaměřen na vybavení a výstroj používané 
bezpečnostními úřady, agenturami a policií. 
 
Rekordní počet 503 vystavovatelů představí během dvou dnů ucelenou nabídku zbraní, 
balistického příslušenství, optroniky, taktického vybavení, oblečení pro zásah, jako 
neprůstřelné vesty, ochrana těla i obličeje, štíty a přilby. Nabídka je rozšířena o chráněné 
vozy, drony a bezposádková pozemní vozidla. 
 
Na základě naší nadstandartní spolupráce s pořadatelem veletrhu EnforceTac můžeme 
také letos našim členům nabídnout vstupenky zdarma! Máte-li zájem veletrh navštívit, 
neváhejte nás kontaktovat. Obdržíte od nás speciální e-kód a doklad, prokazující vaši 
příslušnost k oboru. Veletrh Enforce Tac a je kontraktační, neprodejní veletrh určený 
odborným návštěvníkům od 18 let. 
 
Na veletrhu Enforce Tac se prezentuje 20 firem z České republiky. Naši asociaci můžete 
navštívit na společné expozici zastřešené agenturou CzechTrade v hale 10, č. stánku 10-
438. Online katalog všech vystavovatelů zde: www.enforcetac.com/en/exhibitors-products  
 
Po veletrhu EnforceTac probíhá 2. - 5. března veletrh IWA Outdoor Classics. Jedná se o 
přední světový veletrh pro lov, sportovní střelbu, outdoorové vybavení a bezpečnost. Se 
vstupenkou, kterou získáte od nás, můžete navštívit také veletrh IWA.   
 
Vystavovatelé z ČR a jejich umístění: 
 
4M SYSTEMS a.s. 9-159 

ABRAM Tactical s.r.o. 10.0-521 

ARGUN s.r.o. 10.0-434 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu CR  10.0-438 

AVEC CHEM s.r.o. 10.0-616 

CAIRO CZ spol. s r.o. 9-123 

Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade 10.0-438 

Česká zbrojovka a.s. 9-159 

COMBAT SYSTEMS s.r.o. 10.0-333 

DESIGN TECH s.r.o. 10.0-337 

Euro Security Products s.r.o. 10.0-335 

H Q H SYSTEM spol. s r.o. 9-274 

Holík International s.r.o. 9-163 

Moira CZ a.s. 10.0-517 

Prabos plus a.s. 10.0-236 

REAL TARGET s.r.o. 10.0-331 

REDO s.r.o. 10.0-436 

Sellier & Bellot  A.S. 10.0-414 

SYSTEMS Technology CZ spol. s r. o. 10.0-620 

Tilak, a.s. 9-169 
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ENFORCE TAC znamená: Vysoká kvalita. Diskrétnost. Specializace. 
Využijte možnost setkat se s podobně smýšlejícími profesionály na veletrhu Enforce Tac 
2023, oborovém setkání pro návštěvníky ze státních orgánů s bezpečnostními úlohami a 
z řad ozbrojených složek. Tato akce se vyznačuje diskrétní atmosférou, nejvyšší kvalitou a 
vysoce specializovaným doprovodným programem. Enforce Tac 2023 nabízí mimo jiné 
ukázky praktických využití na speciálních předváděcích plochách. Nová oblast 
termovizního zobrazování kromě toho umožní všem návštěvníkům vyzkoušet nejnovější 
produkty v reálných podmínkách.  
 


