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Franchise Meeting Point 2012
Veletrh FRANCHISE MEETING POINT 2012 byl největší soustředěnou přehlídkou franchisových příležitostí na čes-
kém i slovenském trhu. V expozicích se představily bezmála čtyři desítky franchisových systémů z České republiky, 
Slovenska a dalších zemí. V rámci doprovodného programu, který probíhal po celou dobu konání paralelně na dvou 
pódiích, se prezentovalo několik desítek dalších konceptů. Veletrh byl pořádán v úzké spolupráci s Českou asociací 
franchisingu, Slovenskou franchisingovou asociáciou a poradenskou společností AVEX systems a navštívila jej celá 
řada zájemců o franchisové podnikání z řad odborné i laické veřejnosti.

Atraktivita franchisingu rok od roku stoupá, protože otevírá zajímavé možnosti podnikání s výrazně sníženou mírou 
rizika, což je velmi žádané zejména v ekonomicky turbulentní době. Český ani slovenský trh není podle odborníků 
ještě zdaleka nasycen a stále se nabízí dostatečný prostor pro nové franchisové sítě. Osvědčené koncepty prezen-
tované na brněnském výstavišti proto vzbudily velký zájem. Prezentované systémy zastupovaly více méně všechny 
obory a zahrnovaly jak známé a dobře etablované značky, tak i zahraniční franchisové systémy, které se na český  
a středoevropský trh teprve chystají vstoupit. 

Mezi vystavovateli nechyběla ani oborová sdružení a poradenské instituce v čele s již zmíněnými Českou asociací 
franchisingu a  Slovenskou franchisingovou asociáciou. Aktuální data o vývoji a trendech českého a slovenského 
franchisového trhu a informace o nových perspektivních příležitostech přinesl doprovodný program s účastí předních 
českých i zahraničních odborníků. Za všechny jmenujme např. paní Janu Rückerovou (U.S. Commercial Service / 
American Embassy), R. G. Kirsta (Franchise Pool International) či D. C. Nasse (BC Business Community International UG).

Jozef Šétaffy, předseda představenstva, GastroNet a. s., 
člen představenstva Slovenské franchisingové asociace:
Na Slovensku zatím žádný franchisový veletrh nebyl  
a tady se prezentují koncepty, které jsou jak v Čechách, 
tak na Slovensku, takže účast má smysl i pro slovenské 
podnikatele, kteří expandují na český trh. Organizace 
veletrhu je výborná, účast byla v  pátek velmi dobrá  
a v sobotu také zajímavá. Přicházejí sem i laičtí návštěvníci, 
což je dobře, ale je tu také doprovodný program pro 
odborníky.

Kamila Zárychtová, Business for Breakfast
Rádi bychom vyjádřili velké poděkování Brněnským 
veletrhům za pořádání veletrhu Franchise Meeting Point. 
Tuto akci hodnotím jako velmi zdařilou. Podařil se velký kus 
práce v šíření povědomí o franchisingu v ČR a informování 
českých podnikatelů o možnostech franšízového podnikání, 
jež se za poslední roky v ČR výrazně zvětšily.

Řekli o veletrhu

Veletrh v číslech
Přímí vystavovatelé 38 z 5 zemí

Koncepty prezentované 
v doprovodném programu

32

Návštěvníci 1 768

Témata doprovodného programu
	Franchisové systémy se představují – prezentace  
 vystavovatelů

	Franchisová akademie – klíčové otázky franchisového 
 podnikání

	Rady pro Vaše podnikání – kontaktní místo odborníků  
 z řad poradců, finančních specialistů, apod.Česká republika, Kypr, Litva, Polsko, Slovensko



Antonia Štensová, Jihočeská Univerzita v Českých 
Budějovicích, dlouholetá manažerka a členka 
expertní skupiny Slovenské franchisingové asociace, 
publicistka, franchisová poradkyně:
Výstavy franchisingu se tady konaly už dříve, ale v  jiné 
podobě. Na rozdíl od minulosti dnes už není potřeba 
představovat franchising jako takový, ale konkrétní 
koncepty, takže takto pojatá výstava je více zaměřená 
přímo na podnikatele. V  posledních letech jsou 
tahounem našeho podnikání značky, které tady jsou. 
A návštěvníci nepřicházejí jen se podívat, ale s  cílem 
konkrétních jednání, což je velký posun v  kvalitě. Česká 
a Slovenská asociace franchisingu spolupracují od 
samého začátku, kdysi se plánovala jedna společná,  
ale s  rozdělením Československa vznikly asociace dvě. 
Proto je logická i společná výstava.

Lenka Křížová, franchising, Yves Rocher:
Výstava je skvělá, jsme z  ní nadšení. Přišlo sem hodně 
návštěvníků, určitě víc, než jsme čekali, a hodně z nich se 
zastavilo u nás na stánku. Podali jsme spoustu informací  
a jednali jsme i o konkrétní spolupráci. S některými zájemci 
už mám dohodnuté schůzky.

Jiří Málek, jednatel, Český grunt CZ, s. r. o.:
Pro nás to je první výstava a musím říci, že mě pozitivně 
překvapila. S počtem lidí, kteří k nám přicházejí a zajímají 
se, jsem určitě spokojen. Mám spoustu kontaktů, víc, než 
jsem čekal, a jsem zvědavý, jak budou dále pokračovat. 
Jednali jsme tady i s velmi vážnými zájemci o spolupráci, 
takže mám z účasti dobrý pocit.

Jiří Böhm, PR manager/mluvčí, PROFIT system 
franchise services s. r. o.:
Podobný veletrh je v  České republice velmi potřeba, 
protože pojem franchising ještě stále všichni neznají a je 
potřeba ho dostat více ve známost a podpořit. Veletrh 
je jeden ze způsobů, kde se lidé k  těmto informacím 
dostanou. Myslím si, že by se měl konat pravidelně každý 
rok. Určitě jsme spokojeni s návštěvností. Měli jsme tady 
tolik jednání, že nám dokonce došly vizitky. 

Petra Ritschelová, manažerka České asociace 
franchisingu: 
Na takovýchto akcích asociace musí být přítomna, pro 
propagaci franchisingu mají určitě velký význam, ale 
hodnotit můžeme až po veletrhu podle toho, jaký bude mít 
ohlas. My šíříme franchising do České republiky a uvidíme, 
jestli zde získáme nějaké nové členy. Jednali jsme zde 
s hodně zájemci o nové koncepty.

Příští ročník veletrhu: 
8. – 9. 3. 2013, Kongresová hala  E, 
Brno – Výstaviště


