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*  Belgie, Bulharsko, âeská republika, âína, Francie, Indie, Itálie, Pákistán, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Senegal, Slovensko, SRN, ·panûlsko, ·v˘carsko, Turecko, Tchaj-wan, Velká Británie

vystavovatelé

veletrh vystavovatelé zastoupené firmy CELKEM
(z 19 zemí*)

SPORT Life 131 14 145

Bike Brno 190 7 197

boat Brno 36 0 36

Caravaning Brno 36 1 37

CELKEM 393 22 415

v˘stavní plocha

veletrh pronajatá v˘stavní zvlá‰tní pfiedvádûcí CELKEM
plocha plocha

SPORT Life 2 350 8 813 11 163

Bike Brno 8 664 7 550 16 214

boat Brno 1 196 415 1 611

Caravaning Brno 5 117 2 195 7 312

CELKEM 17 327 18 973 36 300

* Zdroj: Marketingové prÛzkumy vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ, provedené agenturou Ipsos Tambor.

dÛvody úãasti na veletrhu *

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

83 % pfiedvedení firmy, sortimentu, novinek

58 % navázání nov˘ch obchodních kontaktÛ

22 % spoleãenská akce, setkání s obchodními partnery

15 % uzavfiení konkrétních objednávek a obchodÛ

8 % pfiedstavení cen pro nastávající sezónu

1 % jin˘

úãast vystavovatelÛ 
na jednotliv˘ch 
veletrzích

SPORT Life

Bike Brno

boat Brno

Caravaning Brno

35 %

9 %
8 %

48 %

podíl zahraniãních 
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73 %

perspektiva 
v˘voje firmy *
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* Belgie, Bûlorusko, Bulharsko, âeská republika, âína, Ekvádor, Finsko, Francie, Guatemala,
Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Kanada, Litva, Loty‰sko, Maìarsko,
Nizozemí, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, ¤ecko, Slovensko, Slovinsko,
SRN, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

náv‰tûvníci

40 065 náv‰tûvníkÛ z 35   zemí *

8,0 % zahraniãních náv‰tûvníkÛ

228 akreditovan˘ch novináfiÛ

Statistika náv‰tûvníkÛ 
je spoleãná pro veletrhy 
SPORT Life, Bike Brno, 
boat Brno a Caravaning Brno.

náv‰tûvnost jednotliv˘ch pavilonÛ *

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

48 % vybavení pro cyklistiku

34 % vybavení pro sport – jiné

30 % vybavení pro zimní sporty

30 % vybavení pro turistiku a horolezectví

25 % cyklistické kolo

17 % lyÏe, snowboard

9 % karavan, obytn˘ automobil, pfiívûs

4 % jachta, loì, ãlun

4 % vybavení pro potápûní

v˘voj zahraniãní náv‰tûvnosti

3 000

2 000

1 000

0

1 763 1 806 2 477 2 636 3 216

2006 2007 2008 2009 2010

profil náv‰tûvníkÛ

náv‰tûvníkÛ 
má rozhodující 
pravomoci ve firmû

náv‰tûvníkÛ 
nav‰tívilo tyto 
veletrhy poprvé

náv‰tûvníkÛ se povaÏuje 
za odborníka pro nûkter˘ 
z oborÛ veletrhu

náv‰tûvníkÛ aktivnû provozuje 
nûjak˘ druh sportu

88 %

80 %

80 %

79 %

68 %

65 %

29 %

* Zdroj: Marketingové prÛzkumy vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ, provedené agenturou Ipsos Tambor.

plánovan˘ nákup sportovních potfieb 
u náv‰tûvníkÛ v pfií‰tích 12 mûsících *

49 %

14 %

68 %

96 %

SPORT Life (outdoor, ostatní sporty) – pavilon A

Bike Brno (elektro kola) – pavilon P

Bike Brno (cyklistika) – pavilon F

Bike Brno (cyklistika) – pavilon V

Caravaning Brno – pavilon P

boat Brno – pavilon P

Testování jízdních kol v terénu – mimo areál v˘stavi‰tû

hlavní cíl 
náv‰tûvníkÛ

SPORT Life

Bike Brno

boat Brno

Caravaning Brno

37 %

14 %

6 %

43 %

podíl zahraniãních
náv‰tûvníkÛ

zahraniãí

âR

8 %

92 %

celková 
spokojenost 
s veletrhem *
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neutrální

ne

1 %

4 %

95 %

nav‰tíví 
i dal‰í roãník 
veletrhÛ *
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8 %10 %
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a komponentÛ:
„Minul˘ rok do Brna pfiijelo vystavovat devût tchajwansk˘ch firem, letos je
jich uÏ tfiináct a jsme rádi, Ïe zároveÀ mÛÏeme sledovat i rÛst celé v˘stavy
Bike Brno. Chci pogratulovat pofiadatelÛm k veletrhu, kter˘ se bûhem 
krátké doby zafiadil mezi nejv˘znamnûj‰í cyklistické pfiehlídky v Evropû.” 

José Antonio Hermida, ‰panûlsk˘ biker, vítûz MS 2010 kategorii cross
country:
„Byl jsem tady uÏ v roce 2006, ale tehdy veletrh nebyl tak velk˘. Je znát, 
Ïe cyklistická show v Brnû stále roste. Letos tady je vidût více vystavovate-
lÛ a vût‰í stánky, coÏ svûdãí o rostoucí síle ãeského a v˘chodoevropského
cyklistického trhu. Chci jménem profesionálních jezdcÛ podûkovat v‰em 
vystavovatelÛm Bike Brno, protoÏe bez jejich podpory bychom ná‰ sport 
vÛbec nemohli provozovat.”

Libor Petfivalsk˘, fieditel spoleãnosti PELL�S:
„V leto‰ním roãníku soutûÏe Bike Brno Prestige na‰e spoleãnost zaujala 
jízdním kolem PELL�S SEVEN Dura Ace, které se stalo Nejlep‰ím ãesk˘m 
v˘robkem v kategorii jízdních kol. Z ocenûní máme radost a povaÏujeme si ho,
mimo jiné i proto, Ïe porota, která ceny udûluje, je mezinárodní, pfiedem známá, 
a my jsme získali tfii ocenûní ve tfiech roãnících soutûÏe vÏdy s jin˘m typem kola.”

Ale‰ Zemánek, majitel spoleãnosti AZUB BIKE:
„V Brnû vystavujeme kaÏd˘ rok a navazujeme tady kontakty se zákazníky.
KdyÏ jsme vystavovali poprvé, nikdo lehokola neznal, ale dnes uÏ 
náv‰tûvníky nepfiekvapí. Díky na‰í opakované úãasti si lidé zvykají, 
Ïe na cyklistickém trhu jsou i alternativní produkty, a stále víc se o na‰i 
nabídku zajímají. TakÏe osvûta se povedla.” 

Michal ·Èastn˘, fieditel marketingu KLIMATEX:
„Vzhledem k velkému poãtu náv‰tûvníkÛ i podle poãtu uzavfien˘ch obchodÛ
hodnotím leto‰ní SPORT Life jako úspû‰n˘. Ná‰ stánek jsme rozdûlili 
na kontraktaãní a prodejní ãást a úãastnili jsme se i pfiehlídek. Tam mohli 
náv‰tûvníci vidût nûkteré na‰e novinky, které je‰tû nejsou na pultech.
Struktura náv‰tûvníkÛ byla rÛznorodá a zahrnula aktivní lidi, ktefií tíhnout 
ke sportu, z vícero vûkov˘ch kategorií.”

Michal Zorník, zástupce spoleãnosti SNOWBOARD ZEZULA:
„Letos jsme ná‰ stánek koncipovali jinak neÏ v minul˘ch letech. Orientovali
jsme se na koncového zákazníka, kterému jsme nabídli prÛfiez celou na‰í 
kolekcí. ZároveÀ jsme prezentovali grafickou soutûÏ, ve které si náv‰tûvníci
mohli navrhnout vlastní design snowboardu a pfiípadnû se pak zúãastnit
soutûÏe na webov˘ch stránkách. Zaznamenali jsme velk˘ zájem jak o kreslící
archy, kter˘ch jsme spotfiebovali pfies tfii sta, tak o na‰e novinky a nové znaãky.” 

Eva Kostelecká, spolumajitelka firmy CHIRUCA:
„V loÀském roce, kdy jsme se veletrhu SPORT Life zúãastnili poprvé, 
si náv‰tûvníci na‰i znaãku vryli do pamûti, letos uÏ se pfii‰li podívat na 
novinky. Z obchodního hlediska pro nás byl vynikající ãtvrtek, v sobotu 
byla vût‰í náv‰tûvnost ze strany koncov˘ch náv‰tûvníkÛ. Úãast na veletrhu
je pro nás pfiínosná z hlediska prezentace znaãky, protoÏe zajímavûj‰í vele-
trh zamûfien˘ na sportovního vybavení v âeské republice není.” 

Radek Leskovjan, jednatel spoleãnosti UAX:
„Pro na‰i znaãku je velice dÛleÏité prezentovat se na ãeském trhu, proto
jsme tady v plné parádû. Ukazujeme ve‰keré zboÏí a novinky na pfií‰tí rok,
prostû v‰echno, s ãím se zákazníci normálnû v obchodû nesetkají, protoÏe
tam nemají moÏnost vidût portfolio v˘robkÛ v tak ucelené podobû. O zboÏí
UAX jsme zaznamenali velk˘ zájem, nûkolik lidí k nám pfii‰lo i na základû
módní pfiehlídky. Reakce náv‰tûvníkÛ z ekonomického hlediska vyhodnotí-
me aÏ po veletrhu, ale v oblasti podpory znaãky a prezentace firmy jsme jiÏ
dnes spokojeni.”
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h David Kubá‰ek, spoleãnost MARITIME – autorizovan˘ dealer HANSE

YACHTS pro âeskou a Slovenskou republiku:
„I kdyÏ jsme to neãekali, prodali jsme pfiímo na místû dvû a moÏná i tfii 
lodû. Paradoxnû ne‰lo o vystavenou malou plachetnici Varianta 18, i kdyÏ 
o tu byl také velk˘ zájem, ale o vût‰í lodû. Z pohledu prodeje jsme tedy 
docela spokojeni, ale posun termínu se velmi negativnû projevil v oblasti
charteru, na kter˘ je v fiíjnu moc brzo. Termín je zároveÀ dÛvodem, proã 
letos na boat Brno bylo ménû vystavovatelÛ i exponátÛ.” 

Patrik Svoboda, majitel spoleãnosti Autocentrum DaP:
„Pfievzali jsme italskou znaãku Rimor a cílem na‰í prezentace bylo vrátit 
ji do povûdomí ãesk˘ch zákazníkÛ. To se urãitû podafiilo, o na‰e obytné 
vozy byl velk˘ zájem. Pfiím˘ prodej se tady neuskuteãnil, ale máme spoustu
zakázek pfiedjednan˘ch na 99 %. Na v˘stavû Caravaning Brno jsme letos 
poprvé, ale urãitû ne naposled. Tento roãník hodnotím jako naprosto 
skvûl˘.”

Filip Guryãa, jednatel firmy Blue Rent a.s.:
„Na v˘stavû Caravaning Brno jsme kaÏd˘ rok, protoÏe je to pro nás dÛleÏi-
té. I kdyÏ neuzavíráme obchody pfiímo na místû, navazujeme tady kontakty
se zákazníky, ktefií si mohou na‰e modely prohlédnout v reálu. V tomto 
oboru prohlídka na internetu prostû nestaãí.”

Jaroslav Kulhav˘, mistr Evropy a vicemistr svûta v cross country:
„Na Bike Brno jsem pravidelnû, letos uÏ snad po‰esté nebo posedmé.
Potkávám se tady se spoustou lidí, které bûhem sezóny nevidím, protoÏe
jsou z jin˘ch disciplín nebo máme jiné závody. Veãer se vÏdycky sejdeme 
a pokecáme, coÏ je na konci sezóny moc fajn. Chodí sem spousta lidí, ktefií
si na tento veletrh uÏ zvykli, coÏ je super. Brno si pofiád drÏí svou úroveÀ 
a jde nahoru. Urãitû je dobfie, Ïe tady takov˘ veletrh existuje.”

Jakub Ditrich, jednatel spoleãnosti ekolo.cz:
„Bike Brno je nejvût‰í prezentací elektrokol v âeské republice. Probûhly 
tady uÏ tfii roãníky testovací dráhy a o elektrokolech se zaãalo mluvit 
v médiích. V pavilonu P se dnes lidé neptají, co je to elektrokolo, ale zajímají
je konkrétní vûci jako v˘kon, dojezd apod., takÏe základní osvûtu uÏ máme
za sebou. Dráha je velmi dÛleÏitá i z obchodního hlediska, protoÏe elektro-
kola se v‰ude na svûtû prodávají právû testováním. Zákazník si tady projede
kola nûkolika znaãek a hned má jasno, co chce.” 

Michal Bfiezina, krasobruslafi:
„Jsem moc rád, Ïe se veletrh jako SPORT Life koná právû v Brnû, kde jsem
pofiád doma, i kdyÏ teì trénuji i v Oberstdorfu. Chodím sem skoro pokaÏdé,
projdu si pavilony, podívám se po novinkách a vût‰inou tady potkám 
i nûkoho známého.”

Nikola Kühne, dcera majitele spoleãnosti Concorde Reisemobile:
„S prodejem obytn˘ch vozÛ Concorde v âesku jsem velmi spokojená. I kdyÏ
je to malá zemû, zákazníci si nás tady na‰li, coÏ je velmi pozitivní. S firmou
Blue Rent spolupracujeme del‰í dobu a v poslední dobû se na‰im 
obchodÛm velmi dafií. Proto je pro mû zajímavé poznat osobnû ãesk˘ trh 
a také Brno jako známé veletrÏní mûsto. Navíc Liner je v souãasnosti na‰í
nejdÛleÏitûj‰í novinkou a pro mû je dÛleÏité vidût, jak ji pfiijímají klienti 
v rÛzn˘ch zemích.” 

Milan Koláãek, úspû‰n˘ jachtafi tfiídy Classe Mini:
„V˘stava boat Brno je u nás jedno z mála míst, kde se scházejí lidé od lodí.
A my jsme v Brnû doma, takÏe je pfiirozené, Ïe se chceme prezentovat 
právû tady. Loni jsem zde pfiedstavil svou loì a letos jsem mûl besedu, 
o kterou byl docela zájem. Minul˘ rok jsem na boat Brno neãekanû na‰el
sponzora a zdá se, Ïe také leto‰ní roãník pro mû bude v tomto smûru 
úspû‰n˘.” 
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NA SHLEDANOU V P¤Í·TÍM ROCE...

www.sport-life.cz www.bike-brno.cz www.boat-brno.cz www.caravaning-brno.cz

10. – 13. 11. 2011
BRNO – V¯STAVI·Tù


