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Vážení obchodní partneři a zájemci o franchising,   
oslovujeme Vás s nabídkou nově vzniklého veletrhu FRANCHISE MEETING POINT (FMP), který se 
uskuteční ve dnech od 2. do 3. března 2012 na brněnském výstavišti jako výstavní a konferenční 
prezentace firem nabízejících řadu zajímavých a podnětných informací na téma vzniku, financování, 
rozvoje podnikání, včetně franchisového, vzdělávání, odborné přípravy, koučování pro začínající 
nebo mladé podnikatele. Tato ojedinělá akce, soustředěná do dvou veletržních dnů slibuje přinést 
podnětné zkušenosti a rady, jak zkrátit cestu od rozhodnutí podnikat k realizaci této myšlenky.  
  
Mezinárodní veletrh FRANCHISE MEETING POINT 2012, zaměřený na franchisové 
podnikání a nabídku různých služeb pro franchising, zaplní chybějící místo na mapě 
veletržních akcí a stane se pevným bodem v kalendáři nejen řady podnikatelů, ale také 
odborníků z České republiky, ze Slovenska a celé Evropy. 
 
Čím se chceme přiblížit široké skupině začínajících nebo již podnikajících osob a společností?  
Kromě nabídky franchisových systémů a služeb pro malé a střední podnikání, připravujeme 
zajímavý přednáškový program, kde kromě jiného přineseme užitečné rady a prezentace 
franchisových konceptů. Na veletrhu bude to pravé místo vést dialog s odborníky a podnikateli, 
jakož i získat řadu zajímavých kontaktů. 
  
Náš veletrh umožní prostřednictvím internetových stránek předem získat informace o 
vystavovatelích, seznámit se s nabídkou vystavujících a jinak prezentujících se firem a domluvit si 
schůzku v době konání veletrhu.  
  
Pro návštěvníka bude velice pohodlné ušít si svůj program na míru: sjednat schůzky předem, 
naplánovat si svoji účast na doprovodném programu veletrhu, v rámci poradenského centra, nebo 
jenom přijít a inspirovat se aktuální nabídkou. 
  
Franchise Meeting Point.... plný podnikatelských nápadů! 
Veletrh pro malé a střední podnikatele   

 
 

UKAŽTE SE! PREZENTUJTE SVŮJ KONCEPT, SLUŽBU, 
PRODUKTY  

1. Výstavní stánek na veletrhu 
Kompletní zajištění za příznivé ceny. Podrobnosti naleznete zde 
  
2. Doprovodné programy – plné zajímavých myšlenek a zkušeností 
Máte podnikatelský nápad, který potřebuje „spojence“?..... pak máte ojedinělou možnost 
setkat se s nimi na veletrhu  
Podrobnosti naleznete zde 
  
3. Novinka veletrhu: Rady pro Vaše podnikání 
Určeno pro odborné poradce, právníky, konzultanty, kteří budou poskytovat individuální konzultace 
na témata například: v oblasti marketingu, prodeje, právních a daňových otázkách a strategického 
poradenství. Jedná se o bezplatnou konzultaci trvající 20 minut, podmínkou je předešlá registrace  
Podrobnosti naleznete zde 
  
4. Jak se stát partnerem veletrhu 
Jsme připraveni připravit individuální balíčky - neváhejte a kontaktujte nás!  
  
Více o veletrhu naleznete na www.bvv.cz/fmp   

  

    

 

Kontaktujte nás! 
  
Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 1, 647 00 Brno 
www.bvv.cz/fmp 
  
Ředitelka projektu 
Monika Hrubalová  
mhrubalova@bvv.cz  
  
Manažer veletrhu 
Lenka Bednářová 
lbednarova@bvv.cz  
  
Odborný poradce BVV a 
mezinárodního veletrhu  
Ing. Aleš Tulpa 
ales.tulpa@avexsystems.eu 

 

    

   
 

Kontakt: 
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno 
Monika Hrubalová  
Ředitelka projektu 
tel.: +420 541 152 816 
fax: +420 541 153 062 
fmp@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/fmp 

   

 

 
 

  
 


