
•  Nejvýznamnější oborová kontraktačně–prodejní  
prezentace na českém trhu

•  Novinky svého sortimentu představili přední dodavatelé 
dětského zboží na českém trhu

•  Pozitivní růstový trend veletrhu – nárůst počtu zúčastněných 
fir em i celkové čisté výstavní plochy

• Expozice obsadily čistou výstavní plochu 4 385 m2

• Celková návštěvnost byla 42 994* osob

• Akreditovalo se 117 novinářů ze tří zemí

• Atraktivní doprovodný program Dětský svět
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Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.:  +420 541 152 520 

Fax: +420 541 153 066

www.bvv.cz/prodite

prodite@bvv.cz

STATISTIKA VeleTrhu

*společná návštěvnost veletrhů PRODÍTĚ, ITEA, MODELÁŘ a výstavy RYBAŘENÍ 2011

PRODÍTĚ 2011 2010

Počet zúčastněných firem 100 92

Počet zúčastněných zemí 3 3

Celková čistá výstavní plocha v m2 4 385 3 688

Celkový počet návštěvníků 42 994* 23 764

Návštěvníci přijeli z 10 zemí z 10 zemí

Lubomír Fiedler, distributor dětského zboží 
značek Inglesina, Kiddy a dalších
„Zvětšili jsme expozici, první den jsme sem po-
zvali naše odběratele a vypadá to, že máme ob-
jednávek zase víc než loni. Koncoví zákazníci nám 
zboží chválí a osobně mě moc potěšil velký zájem 
o kočárek Inglesina Magnum, který je pro dítě 
nepřekonatelně pohodlný. Vítám nové umístění 
v pavilonu V a stejný názor mají i další vystavova-
telé. Je to prostornější a vzdušnější hala, což je 
pro nás i návštěvníky velmi příjemné.“

Rehana Ježková, majitelka společnosti 
Rehana Ježková Angel–Wings
„Podnikám necelý rok, takže v Brně vystavuji po-
prvé a jsem tady naprosto spokojená. Prodávám 
a zároveň každý den jednám s nějakými prodejci, 
takže si odvezu i nové obchodní kontakty. V tomto 
je pro mě účast velmi úspěšná a navíc jsem získa-
la cenu za třetí nejlepší exponát, což jsem vůbec 
nečekala. Veletrh naprosto splnil mé očekávání  
a jsem moc ráda, že jsem sem šla.“ 

Eva Němcová, spolumajitelka společnosti 
FARMERS
„Vystavujeme tady už počtvrté a letos se nám 
moc líbí skladba návštěvníků, spojení s výstavou 
RYBAŘENÍ nám vyhovuje lépe. Návštěvnost je 
dobrá, letos jsme se ani nedostali ze stánku, 
protože tady pořád někoho máme. První den 
přišli obchodníci a už v pátek se nahrnula spousta 

zákazníků. A jsou to dobří zákazníci, takže jsme 
spokojeni.“ 

Vladislav Latislav, majitel společnosti VYDEKO
„Na letošním veletrhu PRODÍTĚ jsem velice 
spokojen. Prodávalo se a celý letošní ročník měl 
podle mého názoru vysokou výstavní  úroveň. 
Oceňuji pěkný pavilon i dostatečný prostor na 
hraní pro děti, neustále zde běží nějaký program 
a někdo se dětem věnuje. Doprovodný program 
jsme tentokrát měli více na očích a bylo to nád-
herné. Brno má tradici a vyšší odbornou úroveň, 
jezdí sem obchodníci, které v Praze nepotkáte.“  
 
Marek Ruscher, jednatel společnosti LIBFIN
„Letošní veletrh PRODÍTĚ byl pro naši firmu urči-
tě zajímavý, stejně tak jako předešlé ročníky. Jsme 
velice rádi, že se přesunul do většího a vzdušnější-
ho pavilonu, zejména sobota byla jako již tradičně 
nabitá návštěvníky a tady se nemuseli mačkat. V 
porovnání s minulými ročníky jsme letos zvětšili 
expozici a naši účast hodnotíme pozitivně. První 
den jsme jednali s obchodníky a věříme, že se tato 
jednání pozitivně projeví v následujících prodejích.“ 
 
Lubomír Krejčí, majitel společnosti BeneCYKL
„Na veletrhu PRODÍTĚ jsme poprvé a jsme tady 
velice spokojeni. Zákazníků přišlo dost a pro nás 
to byl maximální úspěch. Uvidíme, jak nakonec 
dopadne prodej, ale přínos pro osvětu a informo-
vanost veřejnosti hodnotím jako stoprocentní.“

Řekli o veletrhu

Příští ročník veletrhu PRODÍTĚ 
se uskuteční v termínu 

8.–11. 3. 2012.

Poprvé se hlasovalo o nejlepší  
exponát veletrhu PRODÍTĚ. 
V konkurenci 29 přihlášených exponátů zvítězily  
tři české výrobky.

1. místo – TOY to TOY, 3D stavebnice
Výrobce a vystavovatel: MALÝ GÉNIUS s.r.o. 

2. místo – Kolekce dětského oblečení CHOCO
Výrobce: FARMERS®

Vystavovatel: FARMERS – Eva Němcová

3. místo – Softshell bunda na nošení dětí 
v šátcích a ergonomických nosítkách
Výrobce a vystavovatel: Rehana Ježková Angel–Wings

10.–13. 3. 2011

Brno – Výstavištěwww.prodite.cz

MEZINÁRODNÍ VELETRH 
POTŘEB PRO DÍTĚ


