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Co si lidé pamatují?Buďte na veletrhu 
skutečně vidět!

SPORT Life Brno

Hlavním přínosem veletrhu je navazování osobních vazeb 
s potencionálními zákazníky, možnost zviditelnit se, setkat 
se s obchodními partnery, stejně jako získat nové kontakty.

Pro návštěvníky je veletrh příležitostí vidět vystavené 
produkty na vlastní oči, vyzkoušet si je a získat veškeré 
potřebné informace nutné k rozhodnutí. Návštěvníci oceňují 
rozsah, atraktivitu a celkovou atmosféru veletrhu. 

OBCHODNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI

NOVÉ
KONTAKTY

POSÍLENÍ
IMAGE

JEDINEČNÁ
ATMOSFÉRA

OSOBNÍ
VAZBY

MAXIMUM
OBOROVÝCH
INFORMACÍ

Nabízí možnost maximálního rozvoje firmy na trhu 

 ✓ Silná jedenáctiletá tradice

 ✓ Stále rostoucí zájem návštěvníků

 ✓ Velké množství potenciálních zákazníků

 ✓ Příležitost zjištění zpětné vazby od stávajících zákazníků

 ✓ Vynikající podpora image značky

 ✓ Celá řada možností, jak se zviditelnit a prosadit 
svoje produkty

 ✓ Ideální geografická poloha pro střední 
a východoevropské trhy

 ✓ Zázemí veletržního areálu na evropské úrovni

 ✓ Příležitost spolupodílet se i na prestižních tématických 
akcích, konaných v průběhu veletrhu SPORT Life Brno

 ✓ Největší a nejvýznamnější sportovní show ve střední Evropě

...z veletrhu SPORT Life 
si lidé pamatují také

 ✓ nabitý akční doprovodný program, prestižní sportovní 
podniky a módní show

 ✓ velká návštěvnická soutěž (kde můžete efektivně podpořit 
svoji značku společně s BVV)

 ✓ nové trendy, inspirace a příjemná atmosféra
 ✓ pohodově a zajímavě strávený den či víkend
 ✓ veletrh je určen i pro rodiny s dětmi
 ✓ podpora SPORTU a zdravého životního stylu

Možnosti
 ✓ neformálních setkání s obchodními partnery
 ✓ maximální medializace
 ✓ nižší ceny při platbě zálohy do konce měsíce června 2012
 ✓ mít „lepší“ expozici a ekonomické výsledky než konkurence

... program na Vašem stánku a prodejní argumenty už 
necháme jen na Vás

Novinkou je sportovně laděná, tradičně–netradiční a především 
velmi příjemná pohostinnost – nechte se překvapit!

Produktové prezentace
 ✓ prezentace produktů pouze vybraným obchodním partnerům 

v klidném prostřední některého z konferenčních sálů
 ✓ velmi široká nabídka sálů s různou kapacitou 

a umístěním v areálu výstaviště
 ✓ kompletní nabídka na www.bvv.cz/rent

iKatalog
 ✓ NOVINKA pro zefektivnění Vaší veletržní účasti = on-line 

meziveletržní oborový katalog firem
 ✓ rychlý a snadný přístup k aktualizaci firemního zápisu přímo 

vystavovatelem
 ✓ multiplikační efekt veletržní účasti – prodlužuje efekt veletržní 

účasti na celý následující rok, po který je prezentace daného 
vystavovatele v mezioborovém iKatalogu aktivní

Reklama v areálu během veletrhu
 ✓ možnost prezentace v areálu výstaviště nad rámec expozice
 ✓ cílená „navigace“ návštěvníků na stánek
 ✓ formy propagace: internetová reklama na webu akce, 

pronájem reklamních nosičů a ploch, distribuce tiskovin, 
vysílání obrazových a rozhlasových spotů a řada dalších

 ✓ komplexní přehled nabízených služeb na www.bvv.cz/reklama

Propagace vystavovatelů
 ✓ zviditelnění prezentovaných novinek před i během veletrhu
 ✓ využitá media: web akce, e-Zpravodaje k veletrhu, odborný 

tisk a servery, TV

jen 10 % toho, co slyší

jen 20 % toho, co vidí

jen 40 % toho, co vidí a slyší dohromady

ale 90 % toho, co sami prožijí (např. při návštěvě veletrhu)
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