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Výstavní obory

●  Suroviny a materiály pro výrobu  
korozivzdorných ocelí

● Korozivzdorné oceli
● Hutní polotovary z korozivzdorných ocelí 
● Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí
●  Výrobky sléváren, kováren a lisoven  

z korozivzdorných ocelí 
●  Výrobky z korozivzdorných ocelí
●  Díly a výrobky z korozivzdorných ocelí 

pro vybrané oblasti průmyslu a koncové spotřeby 
●  Stroje, zařízení, vybavení pro úpravy a zpracování 

korozivzdorných ocelí 
●  Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro oblast 

korozivzdorných ocelí 
●  Výzkum, služby, instituce v oblasti  

korozivzdorných ocelí 
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Vystavovatelské balíčky  Standard a DeLuxe 16 m2, 32 m2, 64 m2

(výstavní plocha + standardně vybavený výstavní stánek  
s elektropřívodem (Standard), výstavní stánek s elektropřívodem 
včetně minikuchyňky a přívodu vody (DeLuxe)).
Standard – řadový stánek  5 000 Kč/m2  
DeLuxe – řadový stánek  5 500 Kč/m2

                
Výstavní plocha bez stánku  4 000 Kč/m2

Příplatky za volné strany:
rohový stánek 10%, hlavový stánek 15%, ostrovní stánek 20 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Detailní ceník naleznete na www.bvv.cz/stainless.

Jak se přihlásit:
vyplňte prosím závaznou přihlášku k účasti, 
která je k dispozici na naší webové stránce 
www.bvv.cz/stainless ve formátu pdf,  
a zašlete poštou na naši adresu.

Cenové podmínky  

pozVánka pro VystaVoVatele



133 vystavovatelů ze 16 zemí

78 % ze zahraničí 

2 218 m2 čisté výstavní plochy

Zúčastněné země
Belgie
Bulharsko
Česká republika 
Čínská lidová republika 
Finsko
Indie
Irsko
Itálie
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko 
Španělsko 
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie

VYSTAVOVATELÉ

Stainless 2011

Struktura vystavovatelů podle oborů

● 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

Pozice ve firmě

Specialista 6 %

Jiná 7 %

Obchodník, nákupčí 35 %

Top management 
30 %

Vedoucí 22 %

Celková spokojenost s veletrhem

Nespokojeno 3 %

Spokojeno 78 %

Neutrální 19 %

více informací – www.bvv.cz/stainless, Final Report

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 repub-
lika, Slovinsko, Spojené 
arabské emiráty, Srbsko, 
Španělsko, Švýcarsko, 
Turecko, Ukrajina, Velká 
Británie

Řekli o Stainless Brno  
Firma ThyssenKrupp se v oblasti nerezových materiálů považuje za 
globálního hráče a současnou jedničku na trhu, proto je pro nás napro-
sto nezbytné se tohoto veletrhu zúčastnit. Jsme tady už od prvního 
ročníku a mohli jsme sledovat, jak zájem o veletrh STAINLESS pořád 
rostl. 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. (ThyssenKrupp Nirosta)

Vystavujeme tady už na čtvrtém ročníku 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 příležitostí 
udělat  reklamu nové značce. Výhodné je to 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 
řadu schůzek s potenciálními klienty. (APERAM STAINLESS)

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. 
(MARCEGAGLIA)

Stainless Brno – brána k rostoucím
trhům střední a východní Evropy
●  specializované mezinárodní setkání  

výrobců, subdodavatelů, obchodníků, zpracovatelů 
a dodavatelů zařízení působících v oboru nerezových ocelí

●  ideální prezentační a komunikační platforma 
zejména pro zájemce o český, slovenský, rakouský  
a polský trh

●  vysoce kvalitní návštěvnická klientela ze 30 zemí 
Evropy i Asie

●  ojedinělá příležitost navázat a upevnit kontakty 
s potenciálními kooperačními partnery a odběrateli

● zázemí moderního výstavního areálu na špičkové úrovni

●  odborné semináře, networking


