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133 vystavovatelů z 16 zemí

78 % ze zahraničí 

2 218 m2 čisté výstavní plochy

Největší zahraniční účasti

Německo 47 firem

Itálie 18 firem

Polsko 9 firem

Nizozemí      5 firem

Zúčastněné země

Belgie, Bulharsko, Česká republika, 

Čínská lidová republika, Finsko, Indie, 

Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, 

Polsko, Rakousko, Španělsko, 

Švýcarsko, Turecko, Velká Británie

VYSTAVOVATELÉ

Hlavní důvod účasti

 Hledání nových zákazníků  31 %
 Předvedení firmy  28 %
 Navazování kontaktů  19 %
 Předvedení standardního sortimentu  11 %
 Předvedení novinek  8 %
 Uzavření konkrétních obchodů  3 %

Účast na příštím ročníku

Spíše ne 9 %

Ano 64 %

Neví 27 %

Chemický průmysl 67 %

Strojírenství 60 %

Energetika 43 %

Stavebnictví 43 %

Potravinářský průmysl             40 %

Automobilový průmysl 33 %

Struktura vystavovatelů podle oborů

Kam směřuje produkce vystavovatelů

 Výrobky z korozivzdorných ocelí 29 %
 Korozivzdorné oceli 23 %
 Díly a výrobky z korozivzdorných ocelí 

 pro vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby 16 %
 Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí 11 %
 Hutní polotovary z korozivzdorných ocelí 9 %
 Stroje, zařízení, vybavení pro úpravy 

 a zpracování korozivzdorných ocelí 5 %
 Suroviny a materiály pro výrobu korozivzdorných ocelí 3 %
 Výrobky sléváren, kováren a lisoven z korozivzdorných ocelí 4 %



NÁVŠTĚVNÍCI
1 031 návštěvníků ze 30 zemí
29 % ze zahraničí

Nejvíce zahraničních návštěvníků 
přijelo z Polska, Itálie, Slovenska, 
Německa a Rakouska

Zúčastněné země
Alžírsko, Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, 
Finsko, Francie, Indie, Itálie, Litva, 
Maďarsko, Makedonie, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, 
Slovenská republika, Slovinsko, 
Spojené arabské emiráty, Srbsko, 
Španělsko, Švýcarsko, Turecko, 
Ukrajina, Velká Británie

Poprvé  
na veletrhu 
46 %

Historie návštěvnosti

Účast na Stainless 
2007 v Ostravě 18 %

Účast na Stainless 
2009 v Brně 26 % Jiná odpověď 10 %

Účast na příštím ročníku

Ano 77 %

Spíše ne 10 %Neví 13 %

O které obory se návštěvníci nejvíce zajímali

	Hutní polotovary a výrobky z korozivzdorných ocelí 32 %
	Suroviny a materiály pro výrobu korozivzdorných ocelí 21 %
	Díly a výrobky z korozivzdorných ocelí 21 %
	Výrobky sléváren, kováren a lisoven z korozivzdorných ocelí 12 %
	Výzkum, služby a instituce v oblasti korozivzdorných ocelí 11 %
	Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro oblast   
 korozivzdorných ocelí 3 %

Hlavní důvod návštěvy veletrhu

	Obchodní jednání / navázání obchodních kontaktů 34 %
	Získání informací o konkrétních výrobcích, službách nebo firmách 21 %
	Získání informací o novinkách v nabídce produktů a služeb 17 %
	Získání informací o trendech v oboru 14 %
	Nákup či objednávky vystavovaných výrobků / služeb 5 %
	Získání informací o konkurenci 5 %
	Účast a kongresovém programu 3 %
	Jiné důvody 1 %

Obory působnosti návštěvníků

	Strojírenství 27 %
	Hutnictví, slévárenství 26 %
	Obchod 7 %
	Potravinářský průmysl 5 %
	Chemický průmysl 4 %
	Automobilový průmysl 4 %
	*Jiný 27 %

Pozice ve firmě

Specialista 6 %
Jiná 7 %

Obchodník, nákupčí 35 %

Top management 
30 %

Vedoucí 22 %

* stavebnictví, energetika, elektrotechnika,  
 zdravotnictví, letecký průmysl, ekologie aj.

Celková spokojenost s veletrhem

Nespokojeno 3 %

Spokojeno s veletrhem 78 %

Neutrální 19 %



KONgRESOVý PROgRAm

Součástí veletrhu byl kongresový program s účastí tuzemských i zahraničních expertů. 

Témata a přednášející

„Nové metody řízení drsnosti: Saténování, leštění, obrábění trubek/tyčí”
Dr. Marco Bosini, Olimpia Surface s.r.l.

„Optimalizace nákladů na design výrobků z ušlechtilých ocelí díky inteligentním směsím materiálů“
Dr. Stephan Dörfler, Michatek

„Tradice a inovace“
Thomas Miller, Aperam Stainless Services & Solutions Germany GmbH

„Příležitosti pro ušlechtilé oceli v technologiích obnovitelných energií a energií s nízkou spotřebou uhlíku.”
Nigel Ward, British Stainless Steel Association (BSSA)

„Distribuce dlouhých produktů z ušlechtilých ocelí“
Thorsten Studemund, Voß Edelstahl GmbH & Co. KG

„globalizace v oblasti ušlechtilých ocelí: Jsme nachystáni čelit této výzvě?“
Werner Huch, HW-Inox GmbH

„Případové studie selhání konstrukcí z ušlechtilých ocelí”
Prof. Ing. EWE Peter Bernašovský, PhD, Welding Research Institute – Průmyslový institut SR



VYSOKÁ SPOKOJENOST ÚČASTNÍKŮ 
OHLASY

Jiří Filler, obchodní referent, společnost PEgAS-gONDA:
Účastníme se pravidelně MSV, ale na veletrhu STAINLESS vystavujeme poprvé. Posbírali jsme 
řadu nových kontaktů, a to hlavně zahraničních, protože tady převažují zahraniční firmy. 
Jsou tu i naši partneři, kteří od nás pily už mají, takže je to také o utužování vzájemných 
vztahů. První účast na veletrhu STAINLESS rozhodně hodnotím pozitivně a jsem přesvědčen, 
že tyto dva dny budou pro naši firmu přínosem.

guido Becher, prodej, KREmO-WERKE (Německo):
V České republice vystavujeme poprvé a jsme tady spokojeni. STAINLESS je relativně malý veletrh 
a mohlo by tady být více návštěvníků, ale líbí se mi atmosféra v pavilonu a také město Brno. 
Ale jsme tady hlavně proto, že zde vystavují naši konkurenti a také někteří naši klienti, a tak 
chceme českému trhu ukázat, že existujeme.

Luboš Váňa, account & project manager, OUTOKUmPU:
Na tomto veletrhu se jednou za dva roky sejdou všichni nerezáři pod jednou střechou. 
Se spoustou lidí se známe, takže je tady přátelská atmosféra, byť jsme vlastně konkurenti. 
V porovnání s MSV, který je obrovský, je taková atmosféra příjemnější jak pro zákazníky, 
kteří sem přicházejí zcela cíleně, tak pro nás vystavovatele. A přišli i zajímaví zákazníci, 
které jsme ani nečekali, takže po veletrhu očekáváme významné poptávky.

Pilar Senise garcia, general manager, ACERINOX POLSKA (Polsko):
Vystavujeme tady pravidelně už od prvního ročníku v Ostravě, který byl daleko menší než dnešní 
STAINLESS. Myslím si, že v Brně je více zákazníků než bývalo v Ostravě. Pro náš obor je důležité 
mít veletrh zaměřený jenom na propagaci nerezové oceli a myslím si, že dva dny konání jsou 
optimální. 

Rakesh Chauhan, general manager, JSL Stainless (Indie):
Mohu říci, že veletrh je velmi dobře připravený, nezaznamenali jsme žádné problémy ve službách 
ani jinde, takže můžeme pořadatelům pogratulovat k výborné organizaci. Nechodí sem nikdo, 
kdo by se nezajímal o nerezovou ocel, takže je to velmi přesně cíleno na správné návštěvníky. 
Z obchodního hlediska jsme velmi spokojeni. Doufáme, že příští rok by se veletrh mohl ještě 
zvětšit, stejně jako náš stánek. Všechno záleží na tom, jak se bude vyvíjet náš business, ale my 
jsme velmi optimističtí.

Paolo Stella, export sales manager, mARCEgAgLIA – Stainless Steel Division (Itálie):
STAINLESS je malý veletrh, ale pro naši společnost je jedním z nejdůležitějších v Evropě. Letos tu 
vystavujeme podruhé a jsme opět spojeni. Pokud letošní veletrh srovnám s tím před dvěma lety, 
tento ročník je mnohem lepší. Líbí se mi, že jde o specializovaný veletrh, takže každý návštěvník 
se opravdu zajímá o nerezovou ocel. 

Ivan Řídký, vedoucí obchodního oddělení, společnost ALFA IN:
Vystavujeme podruhé a s účastí jsme spokojeni. Oživení na trhu je znát a firmy začínají 
přemýšlet o investicích, i když stále zůstávají opatrné. Přišli k nám noví zákazníci, jiní než 
před dvěma lety, což je dobře. Mluvili jsme i se zahraničními klienty a z dosavadních jednání 
a nasbíraných kontaktů se nám účast jeví jako přínosná.

grégory Homareau, managing director, APERAm STAINLESS (Polsko):
Vystavuje tady už na čtvrtém ročníku v řadě a mohu říci, že STAINLESS je velmi profesionální 
veletrh, důležitý pro setkání s reprezentanty různých společností v oboru nerezová ocel. 
Je to pro nás důležité, protože APERAM je nová společnost a tento veletrh je příležitost udělat 
si reklamu nové značce. Je to pro nás výhodné také proto, že se na veletrh sjíždí spousta 
profesionálů v oboru nerezové oceli ze střední Evropy včetně Rakouska a Německa, takže 
za dva dny můžeme absolvovat spoustu schůzek s potenciálními klienty. 

gaurang Trivedi, president export, gOOD LUCK ENgINEERINg (Indie):
Tento rok jsme v Brně poprvé, ale vystavovali jsme už dříve v Ostravě. Brněnský veletrh je podle 
mě kvalitnější a lépe organizovaný, obchodování je tu dobré, jen návštěvníků by mohlo být více. 
Na druhé straně jsou vystavovatelé více v klidu, takže se s nimi dá lépe diskutovat. S veletrhem 
jsem spokojen, přijedeme i příště. 

Norbert Stralek, jednatel, STRALEK STEEL (Německo):
Středoevropský trh s nerezovou ocelí roste, což je vidět i tady na veletrhu STAINLESS. Získali 
jsme zde spoustu nových zákazníků, některé ze západní Evropy, ale většinu z východoevropských 
zemí, konkrétně z České republiky, Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Slovinska a Ukrajiny, 
některé dokonce i z Turecka. Tento veletrh je pro nás jakousi branou do střední Evropy a zároveň 
dobrou příležitostí vydat se novými směry.

Jiří Zázvorka, zástupce pro Českou a Slovenskou republiku, 
ThyssenKrupp Nirosta (Německo):
Firma ThyssenKrupp se v oblasti nerezových materiálů považuje za globálního hráče a současnou 
jedničku na trhu, proto je pro nás naprosto nezbytné se tohoto veletrhu zúčastnit. Jsme tady 
už od prvního ročníku a mohli jsme sledovat, jak zájem o veletrh STAINLESS pořád rostl, takže 
výstavní prostory v Ostravě přestaly vyhovovat. Přesun do Brna kvitujeme s povděkem, protože 
zázemí je zde podstatně kvalitnější. Zájem odborné veřejnosti nás potěšil a akce z našeho 
pohledu splnila svůj cíl. S jednáními, která jsme tady vedli, jsme spokojeni. Při neúčasti bychom 
přišli o řadu kontaktů.

Simone Ballocco, export manager, společnost RAVANI ACCIAI (Itálie):
Letos jsme tu podruhé, vystavovali jsme na STAINLESS už před dvěma lety společně s naším 
partnerem pro rakouský, slovenský a polský trh. Jsme tady rádi, protože tento veletrh je spolu 
s maastrichtským jediný, který se specializuje na nerezovou ocel. Je zajímavý také tím, že není 
zaměřen pouze na evropský trh, ale je známý už po celém světě. Například včera jsem se potkal 
se zákazníky z Alžíru, Turecka a Íránu. Jsme tu spokojeni, protože už teď vidíme výsledky naší 
prezentace před dvěma lety. Doufám, že nové zákazníky získáme také letos. V našem oboru je 
nutné počkat, než se vztah s novým zákazníkem vyvine, protože nabízíme nerostnou surovinu, 
která není konkrétní produkt. Vztah se zákazníkem proto musí být postaven na správných 
podmínkách a správných cenách. S účastí jsme spokojeni. 

Tomáš Rýpar, jednatel, společnost SCHWER FITTINgS:
Jako pravidelný účastník mohu říci, že STAINLESS je stále větší a lépe organizovaný. S přesunem 
z Ostravy nastal velký pokrok, protože Brno je vybaveností areálu a zázemím na organizaci 
veletrhu daleko lépe připraveno. Za lepšími podmínkami jde více firem, takže účast vystavovatelů 
roste. Souvisí to i se situací na trhu, která před dvěma lety byla opravdu špatná, ale letos je 
znát, že firmy opět prosperují a cítí, že zájem ze strany zákazníků dále poroste. 




