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Využijte možnosti vystavovat levněji
Zašlete přihlášku do 31. 10. 2011!

24.– 27. 4. 2012
Brno – V˘stavi‰tû

■ www.bvv.cz/urbis-technologie 
■ www.bvv.cz/urbis-invest   
■ www.bvv.cz/envibrno 

NOVÝ koncept, 
termín a umístění veletrhů!



Zjednodušte si přihlášení na veletrh 
– využijte elektronickou přihlášku
Abychom snížili administrativní náročnost, která souvisí s Vaším 
přihlášením na veletrh, letos nově jsme zavedli elektronickou verzi 
přihlášky, kterou naleznete na www.bvv.cz/e-prihlaska 

Jaké z toho pro Vás plynou výhody?
	Šetříme Váš čas! Přihlášku vyplníte za několik málo minut 

ve svém počítači.
	Přehledná navigace a interaktivní nápověda provází každý 

Váš krok!
	Předvyplněné základní informace – v případě, že jste 

vystavovali v letech 2008–2011 můžete využít přímého 
linku do Vaší přihlášky. Tento individuální prolink jsme Vám 
v minulých dnech odeslali na Váš e-mail. 

Buďte na veletrhu skutečně vidět!
Využijte možnosti sdílené propagace se Stavebními 
veletrhy Brno a veletrhem interiéru MOBITEX!

iKatalog 
NOVINKA pro zefektivnění Vaší veletržní účasti
iKatalog není pouze elektronickou verzí tištěného katalogu, jedná 
se o on-line meziveletržní oborový katalog firem. Jaké Vám 
přináší výhody?
	Rychlý a snadný přístup k aktualizaci firemního zápisu 

a on-line prostoru pro prezentaci firmy přímo vystavovatelem 
po celou dobu umístění prezentace v oborové databázi

	Multiplikační efekt veletržní účasti – prodlužuje efekt 
veletržní účasti na celý následující rok, po který je prostor 
v mezioborovém iKatalogu aktivní

	Veletržní účast je rozšířena o výhody internetové 
reklamy se všemi jejími výhodami

	iKatalog podporuje maximální množství informací o firmě 
a jejích produktech

	iKatalog lze touto formou využít i jako pozvánku 
na veletrh a avizovat novinky pro vybrané cílové skupiny již 
před samotným veletrhem

Veletrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST 
a URBIS TECHNOLOGIE letos NOVĚ!
Souběžným konáním odborných veletrhů ENVIBRNO, URBIS 
INVEST a URBIS TECHNOLOGIE dochází k propojení 
navzájem se doplňujících témat – na jedné straně novinek 
a trendů v oborech komunálních a environmentálních 
technologií a služeb, na straně druhé regionálních inovačních 
strategií a rozvojových plánů. To vše v kontextu aktuálních 
potřeb veřejné sféry, a nových možnostech všech oborů 
stavebnictví a technického zařízení budov.

Novinky pro rok 2012:
	Zajímavé cenové podmínky oproti roku 2011

	Vysoce odborný komplex veletrhů se zkrácenou 
dobou konání oproti Stavebním veletrhům Brno, tedy 
od 24. do 27. dubna 2012

	Umístění v samostatném pavilonu a přilehlých volných 
plochách

	Jedinečný komplex veletrhů, na kterém se prezentují, 
jak jednotlivé regiony, a města, tak výrobci komunálních 
a environmentálních technologií a služeb

	Souběžným konáním se Stavebními veletrhy Brno 
dochází k nadstavbovému rozšíření prezentovaných 
témat o stále aktuální aspekty stavebnictví

	Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný 
program, který nabízí řešení pro aktuální problémy 
veřejné sféry

Ohlédnutí za komplexem veletrhů URBIS INVEST 
a URBIS TECHNOLOGIE, Stavebních veletrhů Brno 
a veletrhu MOBITEX 2011
Počet návštěvníků:  66 326 z 37 zemí světa
Počet vystavovatelů:  1 123 z 24 zemí světa
Čistá výstavní plocha:  48 793 m2


