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Získejte výraznou slevu na

výstavní plochu, přihlaste se

do termínů uzávěrky!



2013 – ROK VE ZNAMENÍ PROMĚNY 
STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO
Vážení obchodní přátelé, 

pro zvýšení atraktivnosti příštího ročníku Stavebních vele-

trhů Brno jak pro vystavovatele, tak i pro návštěvníky, jsme 

připravili řadu novinek a změn. Které to jsou? To se dozvíte 

na následujících řádcích!

NOVINKY PRO ROK 2013:

Tematické celky
Den pro…
Nový veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno
Nové téma Zahrada

TEMATICKÉ CELKY 
Široké spektrum prezentovaných oborů jsme NOVĚ sesku-

pili do relativně samostatných tematických celků na základě 

jednotlivých kroků stavby. Samostatně zvýrazněnou skupi-

nou je obor dřevostaveb.

Dochází tak k:

>  Rozšíření možností prezentace vystavovatele o praktické 

ukázky

>  Zavedení tzv. oborových dnů, tedy „Den pro…“

>  Zvýraznění jednotlivých kroků stavby nejenom v  rámci 

veletrhu, ale i v jeho propagaci 

>  Zpřehlednění jednotlivých oborů veletrhu pro návštěvníky

>  Užšímu tematickému propojení všech souběžně kona-

ných veletrhů

Rozšířené možnosti prezentace pro vystavovatele:

>  Praktické ukázky produktů, postupů práce na další spe-

ciální ploše 

>  Bezplatná účast v doprovodném programu „Den pro…“

>  Vystavovatel má možnost se zdarma zapojit do více tema-

tických celků

>  Nadstavbová propagace vystavovatelů v  tematických 

průvodcích návštěvníka

PŘÍPRAVA A REALIZACE STAAVEVEBB

  Návrh a dokumentace staveb, rozpočto-

vání, realitní kanceláře, právní předpisy, 

fi nancování staveb, architektura, projek-

tování, software, poradenství

  Realizace staveb, stavební mechani-

zace, nářadí, lešení

  Úterý – den pro přípravu  

a realizaci staveb 

 HRUBÁ STAVBA

  Stavební materiály, základy, nosné 

konstrukce, zastřešení, komíny, izolace, 

fasády

  Středa – den pro hrubou stavbu

TECECE HNNICCKÉK ZZAŘAŘŘÍZÍZENENÍ Í BBUDOV

  Voda, plyn, kanalizace

  Vytápění, chlazení, vzduchotechnika

  Elektro, měření a regulace, elektronické 

komunikace, výtahy, zdroje energie

  Čtvrtek – den pro TZB 

 INNTERIÉRR

  Okna, dveře, schody

  Podlahy, povrchové úpravy, truhlářské 

a zámečnické výrobky, malby, nátěry

  Sanitární technika, obklady

  Osvětlení budov

  Vnitřní kompletační konstrukce – příčky,  

podhledy, omítky

  Pátek a sobota – den pro vybavení 

interiéru a zahrady

ZZAHAHRARADADA AA HOBOBBYBY

  Bydlení, zahradní architektura, dlažba, 

ploty, nátěry, parky, hřiště, bazény, 

sauny, mobiliář

  Zahradní nářadí, zavlažování, zeleň, 

praktické ukázky – prodejní sekce

  Pátek a sobota – den pro vybavení 

interiéru a zahrady

DDŘEŘEVOSTSTAVAVBYBY

  Systémy, konstrukce, materiály, techno- 

logie, stroje a nástroje

  Nový veletrh DSB představuje relativně  

samostatný tematický celek zvýrazněný 

po celou dobu konání veletrhu

  Nabídku vystavovatelů rozšiřuje výstava  

dřevěných montovaných domů v Národ-

ním stavebním centru Eden 3000 vedle 

areálu brněnského výstaviště

DDEENN PPRO… 
Každý den veletrhu je věnován jednomu tematickému celku, 

který je v daný den zvýrazněn. 

Tématu dne se věnuje:

>  Doprovodný program

>  Praktické ukázky

>>  Hlavní téma odborného poradenství

>>  Cílené zvaní návštěvníků s primárním zájmem o tuto pro-

blematiku

NNOOVVÝÝ VVEELLETRRHH 
DDSSBB – DDŘEVVOO A SSTTAAVVBBYY BRRNOO
Přináší jedinou a jedinečnou možnost prezentace oboru 

dřevostaveb na Moravě, koná se za podpory Asociace do-

davatelů montovaných domů. Více informací naleznete na 

www.bvv.cz/dsb

NNOOVVÉÉ TTÉÉMMAA ZZAHHRADDA
Součástí budou jak praktické ukázky, studie, tak i prodejní 

sekce.

DDAALŠÍ VÝHODY PRO VVÁÁSS
>  Výrazná sleva na výstavní plochu při podání přihlášky 

do termínů uzávěrky!

>  50 ks fi remních pozvánek zdarma jak pro vystavovatele, 

tak i pro návštěvníka

>  Zvýhodněný registrační kód – vstupné se slevou 50 % 

hradí návštěvník

>  Bezplatná možnost propagace vystavovatele a jeho pro-

duktů v komunikační kampani veletrhu

>  Volitelný marketingový balíček

wwwww.stavebniveletrhybrno.cz

Více informací naleznete na

j ě á j d t ti

SSTAVVBBY BRRNOO
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