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Vítám Vás na stránkách prvního zpravodaje fairherald „verze 0.1“ v dosud 
neobvyklém elektronickém formátu. Ve středověku heroldové objížděli 
významné hrady a jejich pánům ohlašovali zprávy důležité pro jejich pan-
ství. My jsme zvolili fairherald v podobě odpovídající 21. století, aby naši 
partneři měli dostatečné informace o dění na brněnském výstavišti.
  
Fairherald nabízí vystavovatelům, návštěvníkům, médiím a všem zájem-
cům o naše veletrhy informace ve skutečně moderním střihu, v progresivní 
formě, která v kontinentální Evropě není zatím příliš obvyklá.

Jsem přesvědčen, že fairherald a jeho formát dokazuje, že jsme moderní 
veletržní správou, která je vždy o krok vepředu. Fairherald je i důkazem, 
že elektronická komunikace a komunikace prostřednictvím veletrhů a „live 
events“ se navzájem doplňují.

Internet a elektronická komunikace nemůže sice nahradit pohled z očí do 
očí a stisk ruky, ale věřím, že fairherald, kterým si nyní na Vašem monitoru 
listujete, Vás zaujme a přesvědčí, že na výstavišti v Brně se dějí zajíma-
vé události. My jsme totiž přesvědčeni, že kde se setkávají lidé, dějí se  
i důležité věci. Things happen where people meet!

Přijměte tedy elektronický fairherald jako novou formu oslovení a pozvání 
na veletrhy v Brně.

 
Jiří Kuliš
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.

OPTA 2010
Ocenění TOP OPTA 2010 ..............................................................3
Oční optika 3000 ...........................................................................4
Osmany Laffita Fashion & Eyewear Show ......................................5
Vystavovatelé: OPTA byla letos jiná, je však stále prioritou .............6
STYL a KABO 2010 fotogalerie..................................................8
SALIMA 2010
Gastroturistika se zárukou kvality .................................................10
Molo pro sýrové šampióny ...........................................................11
Co znamená BIOpečeť? ..............................................................12
EMBAX 2010
Funkční balicí linka na vlastní oči ..................................................12
Stavební veletrhy Brno 2010 ....................................................13
Kalendář veletrhů a výstav 2010 .............................................16

Stáhněte si fairherald ve formátu PDF!

úvOdní SLOvO

ObSAh



fairherald3

Do pátého ročníku soutěže o nejlepší exponáty veletrhu OPTA vystavovatelé přihlásili rekordní počet 
24 produktů. Devět z nich odborná hodnotitelská komise nominovala na ocenění, které nakonec 
udělila čtyřem nejlepším. 
V kategorii kontaktních čoček získala ocenění společnost Johnson & Johnson, s.r.o., za první jedno-
denní silikon-hydrogelové kontaktní čočky na světě 1•DAY ACUVUE® TruEye™.
Další cenu TOP OPTA 2010 převzala společnost Rodenstock ČR s.r.o., jejíž úspěšný exponát 
(Impression Ergo FreeSign – individuální pracovní brýlová čočka přizpůsobená podle požadavků 
a preferencí na vidění) z kategorie korekčních čoček úzce souvisí se zvýrazněným tématem letošního 
ročníku Presbyopie 45+. 
V oblasti přístrojové techniky stejně jako před rokem získala ocenění společnost GEODIS BRNO, 
spol. s r. o. – zástupce japonské značky TOPCON. Úspěšnou novinkou je SCAN-1, unikátní přístroj, 
který jako první na světě umožňuje použití technologie OCT (optické koherentní tomografie) na štěr-
binové lampě. 
V početně zastoupené kategorii brýlových obrub a slunečních brýlí hodnotitelská komise ocenila 
brýlovou obrubu Ludwig Rosenberger, model LR, který vystavovala společnost AGLAJA s.r.o. 

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmolo-
gie OPTA se letos přestěhoval do pavilonu P, v němž se 
představilo 195 vystavujících firem z 26 zemí, které na ploše 
4 000 m² prezentovaly nabídku 240 značek. Návštěvnost 
zůstala na úrovni posledních ročníků. Celkem přišlo přes 5 200 
návštěvníků se 17% podílem návštěvníků zahraničních.

veLeTrh OPTA 2010

Ocenění TOP OPTA 2010

5. – 7. 2.
2010
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Jednou z aktivit Společenstva českých optiků a optometristů na veletrhu OPTA 
2010 byl modelový stánek optimálně navržené prodejny oční optiky s názvem 
Oční optika 3000. Současní i budoucí majitelé očních optik mohli, díky práci 
renomované designerské firmy vidět, jak nejlépe spojit design a funkčnost 
pro dobrý pocit zákazníka. „Duchovním otcem“ projektu Oční optika 3000 je 
viceprezident Společenstva Ing. Ivan Vymyslický.

Proč vznikl stánek Oční optika 3000?
Naší představou bylo přinést na vele-
trh OPTA něco nového. Cílem tohoto 
projektu bylo ukázat očním optikům, že 
mohou mít provozovnu na sto metrech 
čtverečních, která splňuje nejmoderněj-
ší nároky z hlediska osvětlení produkto-
vých panelů, jeho logického rozmístění 
a správné ukázky jednotlivých produk-
tů. Také jsme chtěli ukázat optimální 
podobu zázemí – refrakční místnosti – 
kde brýle pro zákazníka vznikají. 

Co konkrétně je u českých optiků překážkou k optimálnímu designu jejich prodejen? 
Typickými chybami českých optik je špatné osvětlení zboží ať už mluvíme přesvětlení či nedostatečném 
osvětlení produktů. Prodejní místnosti bývají doslova přeplácány reklamami výrobců, což spolu se 
samotnou ergonomií rozmístění produktů zhoršuje intuitivní orientaci zákazníka v prostoru optiky.

Jak jste zajistili projekt Oční optika 3000 po organizační a finanční stránce?
Správně dodáváte ono „finanční“, protože každá zajímavá myšlenka stojí samozřejmě na penězích. 
V prvé řadě jsme oslovili tuzemské i zahraniční firmy, které se pohybují na českém trhu, zdali by se 
nechtěly na tomto projektu podílet. Následně jsme vstoupili do jednání s brněnskou veletržní správou 
o nějakém cenovém kompromisu za pronajatou plochu a také jsme oslovili designérskou firmu, jež 
by stánek byla schopna zařídit potřebným nábytkem. Vzhledem k jisté prestiži tohoto stánku oslov-
ení výrobci a dovozci obrouček poskytli pro výstavu nejen své výrobky, ale i finanční příspěvek na 
doplnění úhrady potřebných nákladů. 

Má tato idea „optimální“ oční optiky základ ve zkušenostech ze zahraničních veletrhů a výstav?
Samozřejmě nejsme s tímto nápadem úplně originální a nechali jsme se inspirovat zahraničními expo-
zicemi, nicméně na zahraničních veletrzích stojí u zrodu takových vzorových expozic v drtivé většině 
sám výrobce. To ale znamená, že nejsou tak komplexně pojaté jako Oční optika 3000, protože to 
jsou v podstatě návody nebo dokonce prodejní moduly pro dealery daného výrobce. Oční optika 
3000 má podstatně osvětovější a méně komerční ráz a ukazuje obecné principy designu prodejny 
nezávisle na sortimentu.

fotogalerie Oční Optika 3000

Oční OPTIkA 3000
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Známý módní návrhář kubánského původu Osmany Laffita se po třech letech 
vrátil na brněnské výstaviště, kde na veletrhu OPTA představil 43 letních 
a společenských kolekcí. 

Módní přehlídka Osmany 
Laffita Fashion & Eyewe-
ar Show však neby-
la zaměřena pouze na 
oděvní speciality. Laffi-
ta spolupracuje se spo-
lečností Mr. Gain, kte-
rá je předním českým 
dodavatelem brýlových 
obrub a slunečních brý-
lí. Letní a společen-
ské kolekce tak doplnily 
i sluneční brýle značky 
Osmany Laffita Eyewe-
ar. Za tři roky existen-
ce se nabídka značky 
Osmany Laffita Eyewear 
rozrostla na 18 mode-
lů slunečních brýlí a 56 
modelů brýlových obrub, 
všechny v několika barevných variacích. Několik novinek nemohlo chybět ani na letošním veletr-
hu OPTA. Modely obrub a slunečních brýlí z kolekcí Osmany Laffita Eyewear nepodléhají módním 
trendům a jsou stejně neobyčejné jako vše ostatní, co nese jméno kubánského návrháře, ať už jde 
o šaty, doplňky či nábytek. 

Módní přehlídka proběhla přímo v expozici společnosti Mr. Gain
„Osmany Laffita je známý tím, že si pro svá módní představení vybírá neobvyklá místa. Manekýny se 
v pavilonu P neprocházely po mole, ale přímo po velké ploše naší expozice,“ uvedl majitel společnos-
ti Mr. Gain Petr Andrys. Modelky zářily barvami, od pudrové růžové, přes fialkovou, smetanovou teple 
žlutou i zelenou, nechyběly ani černobílé kombinace a čistě černé modely. Došlo i na extravagantní 
pánské modely kombinující prvky plážové a společenské módy. Naopak dámy musely zvládnout 
elegantní chůzi na opravdu vysokých podpatcích.

fotogalerie Osmany Laffita Fashion & Eyewear Show

OSMAny LAffITA 
fAShIOn & eyeweAr ShOw
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ESSILOR–OPTIKA, spol. s r.o. 
Letošní ročník veletrhu OPTA je vlivem krize tro-
chu jiný než ty předešlé, tudíž jsme měli i jiná 
očekávání. Nicméně dorazili jsme proto, aby-
chom představili optikům nové produkty, které 
budou od června na trhu. Na našem stánku 
jsme prezentovali například přístroj Mr. Blue, 
který získal Zlatou palmu na veletrhu Silmo 09. 
Mr. Blue umí vybrousit jakýkoliv tvar přenesený 
z rastrového formátu. Jednoduše to znamená, 
že za optikem přijde zákazník s flash diskem, na 
němž bude obrázek požadovaného tvaru a op-
tik mu brýle podle jeho požadavků zhotoví. Dále 
jsme připravili speciální akci pro optiky a jejich 
zákazníky. Akce se jmenuje Víte, že?, zákazníci 
optiky jsou prostřednictvím tohoto programu in-
formováni o nezbytnosti navštěvovat oftalmolo-
gy a optometristy.        Bc. Jaroslav Hrdlička

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.
Na veletrh OPTA 2010 jsme přijeli ukázat našim 
zákazníkům novinky. V našem oboru, bez 
ohledu na přetrvávající krizi, se neustále vyvíjejí 
nové trendy, design či barvy, takže nadále je 
co představovat. Veletrh OPTA bereme jako 
příležitost kontaktu se zákazníky na domácí 
půdě a snahu vyjít jim vstříc. Vystavovali jsme 
například elegantní brýlové obruby Charmant, 
které jsou z nového druhu titanu. Tyto brýle jsou 
pro nás klenot, protože společnost Charmant 
má s výrobou titanových obrub dlouholeté 
zkušenosti a jejich produkty jsou designově 
i kvalitativně na vysoké úrovni.

Ing. Jaroslav Majerčík

Vystavovatelé na letošní OPTĚ se víceméně shodli na tom, že kvůli celko-
vé ekonomické situaci se změnil jejich trh a tím pádem i způsob prezentace 
produktů. Nicméně vývoj designu a technologií pokračuje a jeho výsledky se 
musí ukázat odborníkům i laikům.  

vySTAvOvATeLé:
OPTA byLA LeTOS jIná, 
je vŠAk STáLe PrIOrITOu  
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Omega Optix, s.r.o.
Na našem stánku jsme zákazníkům prezen-
tovali široký sortiment produktů, od brýlových 
čoček přes obruby až po různé přístroje. Před-
stavovali jsme například nové progresivní čočky 
společnosti Nikon, dále program kvality anti-
reflexních úprav čoček Antireflex Omega Max. 
Naší novinkou byla kolekce obrub francouzské 
značky Beausoleil, jež v České republice pre-
zentují Halina Pawlowská, Gabriela Partyšová 
a Jiří Bartoška. Letošní veletrh OPTA splnil naše 
očekávání a myslím, že na současnou dobu 
dopadl velmi dobře. Ve srovnání s loňskem 
jsme zůstali na stejné ploše, ale naše expozi-
ce je nová a prostorově jinak řešená. Uzavřeli 
jsme obchody jak na poli přístrojů, tak v oblasti 
obrub, takže jsme spokojeni.    Daniel Rozum

Optika Čivice s.r.o.
Veletrh OPTA jsme využili k setkání s novými 
i stávajícími zákazníky a k představení nových 
produktů naší společnosti. Letos jsme přijeli 
s produktem Anyview, jde o speciální zařízení 
do očních optik na vyměřování specifických 
anatomických parametrů zákazníků. 

David Brázda

HOYA Lens CZ a.s.
Očekáváme spojení se zákazníky, každý rok 
přijedeme s tím, že je seznámíme s novými pro-
dukty. Ani letos jsme nezůstali pozadu, před-
stavili jsme čisticí úpravu pro brýlové čočky 
s názvem Hi-Vision LongLife. Jedná se o anti-
reflexní úpravu čoček, která je vysoce odolná 
proti poškrábání.               Ivana Nechanická

Metzler International s.r.o.
OPTA patří mezi přední veletrhy v našem obo-
ru, proto jsme zde nesměli chybět. Na stánku 
jsme vedle známých značek prezentovali i brý-
le značky Fossil, která s námi spolupracuje od 
konce minulého roku.              Ing. Jiří Kaiser

Rodenstock ČR s.r.o.
Naše účast na OPTĚ je tradiční a jako vždy jsme 
představili zákazníkům novinky v naší nabídce. 
Z nich můžeme uvést například brýlové obru-
by z buvolích rohů značky Baldessarini či brýle 
značky Rock Star Baby, kterou založil Tico Tor-
res, bubeník kapely Bon Jovi.    Libor Pivoňka
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Aktuální obrazová reportáž z Mezinárodních veletrhů módy a obuvi – únorové  
přehlídky elegance na brněnském výstavišti.

STyL A kAbO 2010
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www.optics.cz

Předplatné
objednávejte
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Projekt Stezky dědictví společností Gastronomia Bohemica a ECEAT nabízí gur-
mánům na cestách cenné informace pro orientaci jejich chuťových buněk. Restau-
race s krajovými specialitami totiž mohou v rámci tohoto projektu získat známku 
kvality a prezentovat své kulinářské umění v gastronomickém průvodci.     

Tradiční regionální pokrmy se vracejí do nabídek běžných i stylových restaurací v mnoha podobách, 
ale především v širokém kvalitativním spektru. Mnohé speciality pak mohou doplatit na břídilské pro-
vedení zkaženou pověstí. Není pak složité si domyslet, že vítězem boje o zklamaného spotřebitele se 
stávají typové podniky jednotné chuti a stálé nabídky. 

Krajová kuchyně má bezesporu velký potenciál pro zážitkovou gastronomii. Pro ty, kteří by její kouz-
lo raději vychutnávali bez adrenalinové předehry, se nabízejí nejspolehlivější doporučení od osob 
důvěryhodných, jiní se spolehnou na anonymní rady internetových diskuzí. Další variantou jsou nově 
vznikající cestovatelské příručky pro milovníky dobrého jídla a pití, opět však různých kvalit a záruk. 
Spolehlivého rádce tak hledejme v materiálech vydavatelů, kteří se dlouhodobě specializují právě na 
regionální kuchyni a jsou schopni poskytnout zákazníkovi podložené garance, aktuální informace 
a odborné hodnocení. 

Společnost Gastronomia Bohemica, která se představí na letošním veletrhu SALIMA, se ve spolupráci 
s ECEAT dlouhodobě zabývá projektem Stezky dědictví, v jehož edici Česká a moravská regionální 
gastronomie letos vychází Průvodce dobrými restauracemi jižní Moravy a Vysočiny. Cílem projektu je 
podpora kvalitní regionální gastronomie. Restaurace ucházející se o zařazení do projektu jsou podrobe-
ny pečlivému komplexnímu hodnocení. Odborná komise prověří úroveň podniku z mnoha hledisek, od 
provozních náležitostí v souladu s právními předpisy, přes dodržování hygienických zásad, po chuťo-
vé a estetické kvality samotného jídla i servírování. Zvláštní důraz je kladen právě na využití regionál-
ních či tuzemských produktů. Z použitých surovin jsou například (s výjimkou koření) striktně vyloučeny 
cizokrajné produkty a průmyslové polotovary. Jídelní lístek musí zahrnovat minimálně čtyři hlavní jídla 
lokální kuchyně a také nápojový lístek zachovává charakter regionu stanovením počtu či poměru míst-
ních položek. Nachází-li se podnik například ve vinařské oblasti, nejméně čtvrtina nabízených vín musí 
pocházet z okolních vinic. Také jídelní lístek podléhá striktním kritériím. Kromě patřičné formy a vhodné-
ho popisu jídel je to například odpovídající překlad alespoň do jednoho světového jazyka.

Objeví-li tedy gurmán na cestách po našich krajích restauraci ověnčenou značkou projektu Stezky 
dědictví – Heritage trails, ať už s průvodcem v ruce, či jen náhodou, bude se pravděpodobně moci 
spolehnout, že na něj nečíhá jen další lákavá nálepka. Symbol Stezky dědictví by měl být skutečnou 
zárukou kvality.

SALIMA 2010
gASTrOTurISTIkA Se
zárukOu kvALITy

fotogalerie českých a moravských krajových specialit
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Brněnské výstaviště poctí svou návštěvou delikatesy vskutku mistrovské. Na vele-
trh SALIMA dorazí vítězové celostátní přehlídky sýrů. Budou se nasávat omamné 
vůně, zkoumat jemné konzistence a vychutnávat špičky nejen tuzemského sýrař-
ského umění.

Více než sedmdesát sýrů přihlášených do soutěže poměřilo své kvality v lednovém dvoufázovém 
hodnocení odborné a veřejné komise. Anonymním vzorkům, rozděleným do dvanácti kategorií, při-
dělili komisaři body ve dvou hlavních hodnotících kritériích. Šedesát procent celkového skóre tak 
určuje chuť a vůně produktu, zbývajících čtyřicet procent mohly sýry získat za vzhled a konzistenci. 
Na prestižní seznam třináctileté historie vítězů soutěže pak přibyla další řádka. Jak voní král letoš-
ního roku mezi eidamy, plísňovými či čerstvými sýry a která lahůdka vévodí sýrovým specialitám se 
z obrazovky počítače, bohužel, nedozvíte. Doporučujeme zkusit tento „aromaterapeutický“ zážitek 
přímo na místě.  

MOLO PrO SýrOvé
ŠAMPIóny
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Sníte-li BIOprodukt, můžete mít čisté svědomí, že v procesu od počátku jeho pěstování či chovu až 
po umístění na váš talíř netrpělo žádné zvíře a „netrpěla“ ani žádná rostlina. BIO je zákonem chráněná 
značka s přesnou definicí. Nicméně jaké jsou BIOpotraviny v praxi je potřeba vyzkoušet na vlastní 
jazyk u odborníků. BIOvýrobci na letošní SALIMĚ nabízejí:

netradiční sušené BIOovoce  
proti chorobám,

jablečné kačenky pro děti,

džusy z granátového jablka,

bezlepkové svačinky,

BIOmouky a směsi  
na pečení mnoha druhů,

a řadu dalších.

Značkou BIO mohou být opatřeny pouze produkty ekologického zemědělství. 
V praxi to znamená nejen úplnou absenci chemie a geneticky modifikovaných 
organismů, ale také dodržování etického kodexu v rámci celé produkce. 

Nasypat, navážit, nalepit etiketu, označit, naskládat, uzavřít. Klasický valčík 
balicí linky. Všichni vědí, že tuto činnost dávno nedělají ruce vyčuhující z bílých 
gumových plášťů. Ale kdo vlastně viděl cestu nahého výrobku do obalu (cej-
chovaného nejlépe evropskou normou) na vlastní oči?

Asi málokdo a přitom to nemusí 
být nezajímavé. V rámci dopro-
vodného programu veletrhu 
EMBAX proto bude vystave-
na balicí linka v rámci projektu 
Packaging Live, jenž vznikl díky 
unikátní spolupráci firem zabý-
vajících se obaly a obalovými 
technologiemi. Ukázka práce 
linky bude doplněna průvodním 
slovem, prostor dostanou také 
diskuse se specialisty. 

funkční bALIcí LInkA 
nA vLASTní OčI

Vertikální balící stroj,
objemový dávkovač

Detektor kovů
s kontrolní váhou

Aplikátor etiket

Paletizace,
ovinovačka

Obalové work�ow „PACKAGING LIVE“

Partneři projektu:
ALBERTINA Trading
GABEN
Ing. Rudolf Mašek - balící stroje
Milan Ligocki UNIPACK
Ondrášek INK-JET SYSTEM
ROBOTIC SK
TECHNOLOGY
Vysoká škola báňská Ostrava 

INK JET značení

Skládačka kartonů

Robotická buňka pro
vkládání do kartonu

Lepička kartonů

Aplikátor etiket

Potisk kartonu

Páskovač

RFID brána
na kartony

Manipulátor

RFID brána
na palety

Aplikátor štítků 
na palety

Čtečka etiket

EMBAX 

02.-0
5.03.2010

 Pavilo
n F 

cO znAMená bIOPečeť? 



13 fairherald

STAvební
veLeTrhy
brnO 2010

Stavebnictví
Energie pro budoucnost 
Interiér

www.stavebniveletrhybrno.cz

Stavební veletrhy Brno se letos konají ve dnech 
13.–17. dubna 2010. Zvýrazněnými tématy bude stále  
aktuální energeticky úsporné stavění a nově také interiéry. 
Ty na brněnském výstavišti prezentuje veletrh nábytku 
a interiérového vybavení MOBITEX, letos 
poprvé termínově připojený ke stávajícímu 
komplexu IBF a SHK BRNO. 

13.–17. dubna 2010
Brno – Výstaviště

2010
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využijte 
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SALIMA – Mezinárodní potravinářské veletrhy

SALIMA 02.–05.03. 27. mezinárodní potravinářský veletrh

MBK 02.–05.03. 5. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství

INTECO 02.–05.03. 24. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování

VINEX 02.–05.03. 15. mezinárodní vinařský veletrh

EMBAX 02.–05.03. 26. mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií

MOTOSALON 2010 10.–14.03. Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení

PRODEJNÍ VELETRHY 11.–14.03.
PRODÍTĚ 11.–14.03. Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

TECHAGRO 21.–25.03. 11. mezinárodní veletrh zemědělské techniky

ANIMAL VETEX 21.–25.03. 10. mezinárodní veterinární veletrh

SILVA REGINA 21.–25.03. 11. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

RYBAŘENÍ 21.–28.03. Mezinárodní výstava rybářských potřeb

21.–28.03. Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví

MINERÁLY BRNO 27.–28.03. 24. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

MOBITEX 13.–17.04. Mezinárodní veletrh bydlení

Stavební veletrhy Brno 2010
IBF 13.–17.04. 15. mezinárodní stavební veletrh

SHK BRNO 13.–17.04. 11. mezinárodní veletrh technických zařízení budov

MotorTechna Brno 24.04. Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

16.–19.05. 18. výroční sjezd České kardiologické společnosti

URBIS TECHNOLOGIE 25.–27.05. Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

WATENVI – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh

VODOVODY-KANALIZACE 25.–27.05. 16. mezinárodní vodohospodářská výstava

ENVIBRNO 25.–27.05. 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

AUTOTEC & AUTOSALON 
BRNO 2010

05.–10.06. Mezinárodní veletrh užitkových a osobních automobilů, dílů a servisní techniky

MOTORSPORT EXPO 2010 08.–09.06. Mezinárodní veletrh dílů a vybavení pro motoristický sport

INTERCANIS 19.–20.06. 44. mezinárodní výstava psů

ModellBrno 26.06. Evropské setkání modelářů, Mistrovství České republiky žáků v plastikovém modelářství, 
výstava a veřejná soutěž

STYL 24.–26.08. 36. mezinárodní veletrh módy a textilií

KABO 24.–26.08. 36. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

Zelený svět 2010 03.–04.09. 11. zahradnický veletrh

MSV 2010 13.–17.09. 52. mezinárodní strojírenský veletrh

IMT 2010 13.–17.09. 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

PROFINTECH 13.–17.09. 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

WELDING 13.–17.09. 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky

FOND-EX 13.–17.09. 13. mezinárodní slévárenský veletrh

INTERPROTEC 13.–17.09. 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí

URBIS INVEST 13.–17.09. Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

INVEX FORUM 14.–15.09. Odborné ICT & Business setkání

AirIn 2010 17.–19.09. Mezinárodní letecký veletrh (Letiště Leoše Janáčka Ostrava)

25.–26.09. 4. moravskoslezská národní výstava psů

3IN 04.–05.10. Konference e-governmentu

EXPODENT 06.–08.10. Středoevropský veletrh stomatologie a ústní hygieny (Kongresové centrum Praha)

DIGITEX 07.–10.10. 6. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

INTERKAMERA 07.–10.10. 27. mezinárodní výstava fotografické techniky

SPORT Life 07.–10.10. 9. mezinárodní sportovní veletrh

Bike Brno 07.–10.10. Mezinárodní cyklistický veletrh

boat Brno 07.–10.10. 9. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

Caravaning Brno 07.–10.10. 8. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

Medical Fair Brno /
Rehaprotex

19.–22.10. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

MotorTechna Brno 23.10. Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

GAUDEAMUS 02.–05.11. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

MINERÁLY BRNO 20.–21.11. 25. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Brno Art Fair 25.–28.11. Mezinárodní veletrh umění

VÁNOČNÍ TRHY 04.–12.12.
Stavební centrum 
EDEN 3000

Celoročně
Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů, vstup Stavebním centrem EDEN 3000 z ulice 
Bauerovy, budovou Vzorkovny stavebních materiálů. Vstup zdarma, otevřeno denně (včetně víkendů) 
od 10.00 do 18.00 hod., v průběhu veletrhů od 9.00 do 18.00 hod.

kALendář veLeTrhů A výSTAv 2010

www.bvv.cz


