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Rybaření 2012
• Novinky svého sortimentu představilo 58 vystavovatelů z 
České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska

• Na ploše 4.026 m2 se prezentoval kompletní sortiment 
rybářských potřeb
• Nechyběli klíčoví dodavatelé a nejvýznamnější importéři 
rybářských potřeb na českém trhu
• Celková návštěvnost byla 28 222* osob z 10 zemí
• Registrovalo se 541* zahraničních návštěvníků zejména ze 
Slovenska, Polska a Rakouska
• Akreditovalo se 222* novinářů ze 3 zemí
• Nově koncipovaný doprovodný program oslovil také 
potenciální nové rybáře včetně nejmladší generace

* Společná návštěvnost výstavy RYBAŘENÍ a veletrhů PRODÍTĚ, ITEA 
Brno, PENíZE 2012. Společná návštěvnost včetně veletrhu 
MOTOSALON byla 74 941 osob. 

Třináctá prodejní výstava RYBAŘENÍ kompletně obsadila pavilon 
F. Nově koncipovaný doprovodný program oslovil nejen tradiční 
návštěvníky, ale také potenciální nové rybáře včetně nejmladší 
generace. Vedle tradičních doprovodných výstav a přednášek se 
uskutečnily zcela nové akce jako soutěže v lámání prutů nebo 
dětský karneval s vodní tematikou. Rybáři se mohli setkat také 
se známými osobnostmi jako hercem Zdeňkem Junákem nebo 
protagonistou veleúspěšných pořadů o rybách Jakubem 
Vágnerem. Velký úspěch měl také gurmánský koutek s 
přípravou rybích specialit a ukázkami vykosťování a filetování. 
Každý den se v pavilonu soutěžilo a atraktivní ceny věnované 
vystavovateli.

TOP exponát 2012
1. místo – Kaprový prut Century C2
Výrobce: Century Composites, Ltd
Vystavovatel: Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.

2. místo – Harrison – LK Baits 2 lb, 3,3m
Výrobce: LK Baits - Lukáš Krása
Vystavovatel: LK Baits - Lukáš Krása

3. místo – Spiceman
Výrobce: Mikbaits
Vystavovatel: Mikbaits

Řekli o výstavě
Michal Kučera, majitel společnosti MIKBAITS:
Výstava RYBAŘENÍ byla po organizační stránce dobře 
připravená, stejně jako v minulých letech. Přicházelo sem 
hodně lidí, kteří měli o zboží zájem a kupovali. Naše firma si 
pro zákazníky opět připravila spoustu novinek a zajímavostí a 
vůbec největším hitem se stalo naše nové boilie Spiceman, 
které z regálů mizelo doslova rychlostí světla. Těšíme se na 
další ročník!

Lukáš Krása, majitel společnosti LK Baits:
Na RYBAŘENÍ každý rok přivážíme novinky pro další sezonu, 
především naše vlastní zakázkově vyráběné pruty a nástrahy 
na kapry, ale i další zboží, které distribuujeme na český trh. Ale 
to vůbec nejdůležitější pro nás je, abychom se zde potkali s 
našimi věrnými zákazníky, kteří do Brna jezdí hlavně z Moravy 
a ze Slovenska.

Zdeněk Vaněk, majitel společnosti RYBOLOV s. r. o.:
Vystavujeme tady každý rok, protože se velmi rádi 
prezentujeme našim zákazníkům. Ale jsme velkoobchod a 
raději bychom prodávali obchodům než koncovým klientům, 
jenže na obchodníky tady nemáme moc času. Účast pro nás 
má především prezentační smysl, je potřeba tady být a 
zviditelnit značky, které prodáváme. Výstava podle nás 
zasahuje tu správnou skupinu lidí. Za ty roky už návštěvníci 
vědí, že v tuto dobu RYBAŘENÍ probíhá a mohou zde vidět to, 
co nikde jinde takto pohromadě. 

Václav Freylich, generální ředitel společnosti FISH-PRO s. r. o. 
- značka MIVARDI:
Na RYBAŘENÍ vystavujeme každý rok a s tím, jak postupně 
budujeme sortiment naší značky, rozšiřujeme také expozici. 
Myslím si, že jsme tady spokojeni my i naši zákazníci. Jsme asi 
největší českou firmou v rybařině a naše nabídka je tak široká, 
že potřebujeme aspoň jednou za rok ukázat zákazníkům 
kompletní sortiment. A samozřejmě tu i prodáváme, protože 
RYBAŘENÍ je prodejní výstava. O návštěvníky nouzi nemíváme 
a nemáme ji ani letos.

Jakub Vágner, rybář:
Kde jinde se rybáři mají setkávat, než v Brně na výstavě 
RYBAŘENÍ, která je velká i v evropském měřítku. Pro mě je to 
nádherná p říležitost setkat se s rybáři v takto velkém počtu. 
Rybaření se za poslední roky strašně moc zmodernizovala, 
technika jde neuvěřitelně rychle dopředu, takže na této výstavě 
můžeme vidět mnoho věcí, které naši rybolovnou techniku 
mohou zlepšit.

David Vápeník, výrobní ředitel společnosti SPORTCARP 
Vápeník a Šaravec s. r. o.:
Výstava se nám líbila tak jako každý rok, spokojeni jsme byli 
velice. Prodávalo se možná trošku méně než loni, ale to už je 
takový trend a nám o přímý prodej ani tolik nejde. 
Nejdůležitější je pro nás možnost kompletně se zde 
prezentovat našim zákazníkům. Řekl bych, že asi padesát 
procent z návštěvníků byli lidé, které bychom skutečně chtěli 
oslovit. Ostatní příchozí třeba teprve chtějí s kaprařinou začít, 
takže jsme rádi i za to, že jsme se jim tady mohli představit.

Příští ročník výstavy RYBAŘENÍ se uskuteční 
7. – 10. března 

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Markéta Kamenická
Public relations a reklama
tel.: +420 541 152 568
fax: +420 541 153 066
rybareni@bvv.cz
http://www.bvv.cz/rybareni

mailto:rybareni@bvv.cz
http://www.bvv.cz/rybareni

