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Účast na Stavebních veletrzích Brno 
je 2. nejpoužívanějším marketingovým 
nástrojem pro oslovení zákazníků či partnerů pro 76 % 
všech vystavovatelů.

Spolu s fi remními webovými stránkami, vlastní sítí 
obchodních zástupců a reklamou v odborném tisku 
patří mezi 4 nejefektivnější marketingové nástroje 
vystavovatelů.

38 % vystavovatelů bylo spokojeno s počtem navázaných 
obchodních kontaktů, příčina nenavázání nových 
kontaktů na veletrhu je většinou vystavovatelů spatřována 
v dopadech ekonomické krize, celkovém útlumu oboru 
a nižší koupěschopností zákazníků.

Zúčastní se Vaše fi rma příštího ročníku?

SPOKOJENOST 
VYSTAVOVATELŮ

…s počtem navázaných kontaktů …s úrovní služeb pro vystavovatele

…přišla ta „správná klientela“ …s organizací a poskytovanými službami BVV

Spíše ano
Určitě ano
Nevím
Spíše ne
Určitě ne

STATISTIKA VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
1123    VYSTAVOVATELŮ A ZASTOUPENÝCH FIREM 

vystavovatelé počet zemí

celkem tuzemsko zahraničí

IBF 561 441 120 18

SHK 157 142 15 8

URBIS INVEST 
a TECHNOLOGIE

75 66 9 2

MOBITEX 103 94 9 6

NSC EDEN 3000 222 222 0 1

POVODNĚ 5 5 0 1

CELKEM 1 123 970 153 24

48 793 m2
  VÝSTAVNÍ PLOCHY

výstavní plocha tuzemsko + zahraničí

celkem krytá volná

IBF 29 919 11 884 18 035

SHK 4 956 4 668 288

URBIS INVEST 
a TECHNOLOGIE

1 848 688 1 160

MOBITEX 4 241 4 241 0

NSC EDEN 3000 5 813 550 5 263

POVODNĚ 2 016 0 2 016

CELKEM 48 793 22 031 26 762



STATISTICKÁ DATA NÁVŠTĚVNÍKŮ

VLIV NA ROZHODOVÁNÍ O NÁKUPU INVESTIC A ZBOŽÍ VE FIRMĚ:

Statistická data byla auditovaná fi rmou BDO CS s. r. o. Marketingové průzkumy zpracovala agentura Ipsos Tambor.

Rozhoduje
Spolurozhoduje
Poradní hlas
Nemá vliv

Spíše ano
Určitě ano
Nevím
Spíše ne
Určitě ne

Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čínská lidová republika, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kuvajt, Libanon, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovenská Repub-
lika, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Spolková 
Republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Velká Británie

…s počtem vystavených produktů a služeb

NÁVŠTĚVNÍCI BYLI NEJVÍCE SPOKOJENI:

…stavba rodinného domu, chaty

…rekonstrukci exteriéru (fasáda, okna, střecha)

…rekonstrukci interiéru domu, bytu (kuchyň, podlahy, koupelna)

…vybavení interiéru (nábytek, koberce)

PLÁNY NÁVŠTĚVNÍKŮ DO JEDNOHO ROKU:

…s atraktivitou vystavených produktů či služeb

…s počtem českých vystavovatelů

…s počtem uzavřených obchodních kontaktů

…s atraktivitou doprovodného programu

OCHOTA ODBORNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘIJÍT PŘÍŠTĚ

S návštěvou veletrhu bylo celkově spokojeno 75 % návštěvníků.

66 326    NÁVŠTĚVNÍKŮ Z 37 ZEMÍ



VYBRANÉ AKCE DOPROVODNÉHO 
PROGRAMU VELETRHU INTERIÉRU 
A BYDLENÍ MOBITEX

Technologie&Design

Návštěvnicky  atraktivní projekt Technologie&De-
sign již tradičně představil interiérová řešení audio-
vizuální techniky a nábytku. Ukázal, že elektronika 
je plnohodnotnou součástí moderního interiéru a je 
třeba ji řešit v  kontextu s  návrhem celého prosto-
ru, nábytku především. Projekt nabídl návštěvníkům 
11 vzorových aplikací. Například velmi moderní 
a architektonicky čisté řešení zvuku z reprosoustav 
vestavných do  zdi, ale i  nekompromisní referenční 
sloupové reprosoustavy, či ploché elegantní řešení 
v designu LCD TV. Předvedla škálu nových modelů 
LCD a plazma TV. Vybavení interiérů dodali přední 
výrobci nábytku a bytových doplňků jako například 
Alnus, Nadop, Klvaňa nábytek, Casa Mia, Hezká ku-
chyň a  mnozí další. Audiovizuální techniku značek 
SHARP, B&W, DENON, Classe, a řídící systémy pre-
zentovala fi rma JASYKO.

Letošní novinkou bylo předvedení i praktického ře-
šení ovládání domácnosti, tzv. Inteligentní domy, 
realizované produkty Crestron a ovládané prostřed-
nictvím iPad/iPod. Řešení umožňuje ovládání A/V 
techniky, technologií v domě, ale i snadného výběru 
hudby, fi lmů a  fotografi í z  centrálního úložiště dat 
nezávisle pro všechny místnosti v domě. V expozici 
Technologie&Design bylo pro všechny návštěvníky 
otevřeno po celou dobu konání veletrhu bezplatné 
Poradenské centrum interiérových architektů.

Poradenské centrum Cechu čalouníků a deko-
ratérů

Návštěvnici z  řad laické i  odborné veřejnosti měli 
možnost získat tajné tipy a  triky ve využití bytové-
ho textilu a  čalouněného nábytku. Zájemci zjistili, 
že zkrásnit, zútulnit a  zteplit byt, dům či kancelář 
není vůbec těžké. Největší zájem projevili zájemci 
o přednášky na  téma: „Co bychom měli znát před 
a při nákupu čalouněného nábytku, lůžek, roštů ma-
trací, lůžkovin a bytového textilu. Zde zájemci získali 
zaručeně správných a nezávislých informací o tom, 
jak správně vybrat sedací a lehací čalounění nábytek

Bezplatné poradenské centrum interiérových 
architektů

I v roce 2011 bylo pro všechny návštěvníky veletrhu 
připraveno bezplatné poradenské centrum interiéro-
vých architektů, které se konalo v  rámci expozice 
Technologie a Design. Zájemci měli možnost získat 
cenné rady a informace ve všech oblastech zařizo-
vání interiéru a bydlení.

Design pro export

Seminář Design pro export, který připravila v rámci 
veletrhu agentura CzcechTrade, byl určen fi rmám, 
které chtějí spolupracovat s  designéry a  inovovat 
své produkty. Akce se zaměřila na jednotlivé kroky 
při inovačním procesu výrobků ve fi rmách.



GRAND PRIX MOBITEX 2011

I  v  letošním roce se uskutečnila tradiční soutěž 
GRAND PRIX MOBITEX 2011, která měla dvě 
sekce – jedna byla zaměřena na produkty vysta-
vovatelů, do  druhé pak mohli své práce přihlásit 
studenti a  školy. Tématem letošního bylo motto 
Tradice contra inovace.

Hodnocení exponátů prováděla odborná hodnoti-
telská komise složená ze zástupců institucí, které 
pečlivě sledují vývoj designu u nás i ve světě. Hod-
notila se jak nekomerční sféra studentských pro-
jektů, tak komerční tvorba výrobních a  obchod-
ních fi rem. Přihlášené exponáty soutěžily ve dvou 
kategoriích, a  to v progresivním designu a v pro-
gresivní technologii – materiál.

V komerční sekci v kategorii progresivní 
design

1. místo Jídelní křeslo Merano. Autorem desig-
nu je Alex Gufler, Výrobce a vystavovatel TON, 

2. místo si odváží Nábytek do mateřských škol 
MIKY PLUS od výrobce Tvar Klatovy,

3. místo obdržela Kolekce jídelních židlí SITUS, 
autor návrhu je Petr Šebela, výrobce firma 
Husička.

V komerční sekci v kategorii progresivní 
technologie – materiál 

1. místo získala La modula, výrobce a vysta-
vovatel firma Jelínek, autorem návrhu je Martin 
Krebs. 

2. místo obsadila Židle Magnum, výrobce 
Team7, vystavovatel společnost DELSO, autor 
návrhu Martin Ballendat. 

3. cenu získala Polohovatelná postel AMORE, 
výrobce a vystavovatel NADOP, autor návrhu 
Hynek Maňák.

Ve studentské sekci 

1. místo získala Nikoleta Šošová ze Školy užit-
kového výtvarnictva za Společenský stolek, 

2. místo obdržel Ing. Vojtěch Adamec za Sou-
bor židlí

3. místo pak  Štěpán Žampach z Mendelovy 
univerzity za Univerzální sedací prvek s ozvuče-
ním sound.

Vzhledem k  tomu, že letos byla kvalita stu-
dentských prací na velmi vysoké úrovni, roz-
hodla se komise udělit zvláštní ceny: 

za  výrobek Harfa Harfi i, autor designu Ondřej 
Puchta z Univerzity Tomáše Bati, 

další zvláštní cenu získali studenti Vysoké školy 
výtvarných umění v Bratislavě za Kolekci modro-
tisku pod vedením Márie Fulkové a Kolekce látek 
– Cizinec, 

a také autorka designu Bc. Lenka Černá z Univer-
zity Hradec Králové.



ŘEKLI O VELETRHU

Martina Poláková
obchodní manažer 
Centrum zdravého sezení – SpinaliS

Návštěvnost na našem stánku byla velká, veletrh se 
vydařil, jsme velmi spokojeni. V  naší expozici lidé 
ocenili, že si mohou zdravotní židle vyzkoušet a pro-
hlédnout si mnoho modelů na jednom místě. Pro nás 
byla prezentace ekonomicky výhodná, neboť jsme 
uzavřeli řadu konkrétních obchodů, další kontakty 
vyhodnotíme po skončení MOBITEXu. 

Marek Žemlička
Carelli

S veletrhem jsme spokojeni, návštěvnost v naší ex-
pozici byla výborná, lidé mají zájem o sedací sou-
pravy v koženém provedení. My vítáme, že nás na-
vštívili i studenti odborných a vysokých škol z této 
oblasti a živě se zajímali o provedení souprav. 

Štefan Csontos
majitel
In Elis Kožený nábytek

Letošní ročník veletrhu MOBITEX je pojatý vel-
mi pěkným způsobem. Brno jsme využili k  jednání 
s obchodními partnery i našimi přímými zákazníky.

Jaroslav Frantál
obchodní ředitel
Exit 112, s.r.o.

O  Brno máme velký zájem, veletrhu MOBITEX se 
účastníme každým rokem. Vždy jsme zde našli ces-
tu jak oslovit nové zákazníky, což platí i o letošním 
ročníku. Každým rokem na veletrhu najdeme i po-
tenciální partnery a  zákazníky ze zahraničí. Zveme 
si do expozice své obchodní partnery. Tato výstava 
nemá v České republice konkurenci co se týká vý-
stavních prostor a servisu. Veletrh je na úrovni a má 
jasný koncept.

Radka Zedníčková
produktová manažerka
HABITAT koberce a bytový textil

S účastí na veletrhu jsme spokojeni, lidé mají o naši 
expozici zájem a dokonce nakupují některé drobné 
zboží. Úroveň expozic v  pavilonu G1 je lepší než 
v předchozím ročníku. 

Andrea Kellner
obchodní a marketingový manažer 
pro střední a východní Evropu
Sharp Ing.

Veletrh MOBITEX se mi líbí, má vysokou úroveň, 
příští rok opět budeme prezentovat prostřednic-
tvím Jasyko špičkovou techniku fi rmy Sharp. Byl 
jsem překvapen, jak je tu vkusně sladěn design 
nábytku s  technikou. Tento systém jsem prakticky 
nikde ve světě neviděl. Například v Rakousku jsou 
zaměřeny různé výstavy více na bytový design nebo 
na elektroniku. Pouze v Brně jsou oba obory spoje-
né, vysoce oceňujeme, že se Studio Jasyko snaží 
spojovat bytové interiéry s technikou. 

Otto Fischer
technicko-obchodní zástupce 
MAGNUM Parket, a.s.

Brno nám slouží především k obchodním schůzkám 
s našimi partnery, dotáhli jsme do konce řadu kšef-
tů. Navíc jsme získali na  tomto veletrhu kontakty 
nové, a  to zejména od  koncových zákazníků, kte-
ří chtějí začít stavět a sbírají informace. Představili 
jsme také nový produkt, mozaiku. Je o ni velký zá-
jem, protože jsme jediní její výrobci. Řadu zájemců 
jsme uspokojili informacemi o podlahovém topení. 
Prostě jsme spokojeni. 

Radek Vohradník
obchodní ředitel
PF NÁBYTEK spol. s r.o.

V Brně se musíme prezentovat vždy, na tomto veletr-
hu nejde o žádné velké obchody. Pozvali jsme si řadu 
obchodních partnerů, většina z nich přijela. Byli jsme 
vcelku spokojeni, byla i docela dobrá návštěvnost.



FOTOGALERIE



PARTNEŘI

Média na veletrhu
Počet akreditovaných novinářů – tuzemsko 425
Počet akreditovaných novinářů – zahraničí 67
Celkem 492

Odborní garanti veletrhu MOBITEX
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz českomoravských výrobních družstev
Asociace českých nábytkářů
Cech čalouníků a dekoratérů

hlavní mediální partneři mediální partneřireklamní partner



Nejnovější trendy 
ve stavebnictví, úsporách 

energií a interiéru

24.–28. 4. 2012
Brno–Výstaviště
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647 00 Brno
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