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• 679 vystavujících firem z 26 zemí
• 396 dalších zastoupených českých a zahraničních značek
• 48 % vystavujících firem ze zahraničí
• 11 680 m2 celkové výstavní plochy
• 27 615 návštěvníků ze 40 zemí
• 8 % zahraničních odborných návštěvníků
• 227 akreditovaných zástupců médií z 5 zemí
•  Oficiální zahraniční účasti z Brazílie, Chorvatska, Itálie, Kanady, Maďarska, Německa, 

Polska, Rakouska, Slovenska a Velké Británie
•  mezinárodní veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX opět ukázaly nejnovější trendy 

v jednotlivých oborech
•  prezentace značek kvality „Klasa“, „Regionální potravina“, „Český výrobek“ 

a „Biopotravina“
•  souběžně s potravinářskými veletrhy se konal Mezinárodní veletrh obalů a obalových 

technologií EMBAX

Záštita
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní zemědělský intervenční fond
Potravinářská komora ČR

Odborná garance
Asociace výrobců lahůdek
Českomoravský svaz mlékárenský
Český svaz pivovarů a sladoven
Český svaz zpracovatelů masa
Ovocnářská unie ČR
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz vinařů České republiky
Státní veterinární správa
Státní zemědělská a potravinářská inspekce



VYTAVOVATELÉ

Zastoupené země:
Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chorvatsko, 
Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Litva, Maďarsko, 
Mexiko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srí Lanka, SRN, 
Španělsko, Švýcarsko, Tchán-wan, USA, Velká Británie

NÁVŠTĚVNÍCI

27 615 návštěvníků ze 40 zemí * * Argentina, Belgie, Bělorusko, Benin, Bulharsko, Česká 
republika, Čína, Dánsko, Egypt, Filipíny, Finsko, Francie, 
Guadeloupe, Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Izrael, 
Korejská republika, Kanada, Kypr, Litva, Maďarsko, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Srí 
Lanka, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Uganda, 
Ukrajina, USA, Velká Británie

Z toho 2245 ze zahraničí

227 akreditovaných novinářů

Vystavovatelé Zastoupené firmy Vystavující firmy celkem

324 355 679

SALIMA

MBK

INTECO
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Mezinárodní konference FOOD FORUM „Cesty 
k udržení produkce potravin, kvalita potravin 
a rozvoj lokálních a regionálních trhů“
Organizátor: Ministerstvo zemědělství ČR, Potravinářská 
komora ČR

„Reforma společné zemědělské politiky“ – pracovní 
jednání ministrů V4 + 3 (Česko, Slovensko, Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko)
Organizátor: Ministerstvo zemědělství ČR

Kvalita potravin a český spotřebitel
Tisková konference Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce ČR
Organizátor: Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce ČR

11. konference o zdravotní nezávadnosti výroby 
a zpracování potravin živočišného původu
Organizátor: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

„German Meat Night“ – prezentace německých 
firem masného a uzenářského průmyslu
Organizační zajištění: AHK Services s.r.o. / Česko-
německá obchodní a průmyslová komora,

Kooperační rozhovory s bavorskými 
potravinářskými firmami 
Organizátor: AHK Services s.r.o, Česko-německá 
obchodní a průmyslová komora

Slavnostní předávání certifikátů KLASA 
a Český výrobek
Organizátor: Státní zemědělský intervenční fond, 
Potravinářská komora ČR

Zasedání představenstva Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR
Organizátor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

GASTRO JUNIOR BRNO 2012 – NOWACO CUP
Organizátor: Střední škola potravinářská a služeb Brno

Design produktu jako nezbytná součást exportní 
strategie firmy
Organizátor: CzechTrade

Degustační zóna Grand Prix VINEX 2012
Odborná garance: Národní vinařské centrum

ČESKÝ PEKAŘ ROKU 2012 – JUNIOR – soutěž
Organizátor: Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

COFFEE TASTE ZONE
Organizátor: Společnost pro výběrovou kávu

Ochutnejte Českou republiku – vaříme 
z regionálních potravin
Organizátor: Asociace hotelů a restaurací ČR

PACKAGING LIVE – balicí linka v provozu
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s., Equicom

DOPROVODNÝ PROGRAM



ZLATÁ SALIMA 2012

Potravinářské a zemědělské produkty
Židlochovická Zlatá paštika
Výrobce: Řeznictví a uzenářství – JANÍČEK – ČUPA, Židlochovice, www.zidlochovak.cz
Vystavovatel: Řeznictví a uzenářství – JANÍČEK – ČUPA, Židlochovice, www.zidlochovak.cz

Židlochovický pršut z kotlety
Výrobce: Řeznictví a uzenářství – JANÍČEK – ČUPA, Židlochovice, www.zidlochovak.cz
Vystavovatel: Řeznictví a uzenářství – JANÍČEK – ČUPA, Židlochovice, www.zidlochovak.cz

Dětský kečup extra
Výrobce: BONECO a.s., Praha, www.boneco.cz
Vystavovatel: BONECO a.s., Praha, www.boneco.c z

Vaječná pomazánka
Výrobce: BONECO a.s., Praha, www.boneco.cz
Vystavovatel: BONECO a.s., Praha, www.boneco.cz

Crispy Bread – Křehký plátek s rajčetem a bazalkou
Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s., Velké Meziříčí, www.poex.cz
Vystavovatel: POEX Velké Meziříčí, a.s., Velké Meziříčí, www.poex.cz

Medovina Včelovina Original
Výrobce: Včelco s.r.o., Smolenice, Slovenská republika, www.vcelovina.sk
Vystavovatel: Včelco s.r.o., Smolenice, Slovenská republika, www.vcelovina.sk

Černý cejlonský listový čaj New Vithanakande – President FBOPF EX SP!!
Výrobce: J. Finch Ltd., Colombo 1 - Fort, Srí Lanka
Vystavovatel: Honorární konzulát Srí Lanky v ČR, Praha



Strojírenská sekce
Podlahový systém UCRETE®
Výrobce: BASF plc , Redditch, Velká Británie, www.basf.co.uk
Vystavovatel: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., Chrudim, www.ucrete.cz

Nářezový stroj BIZERBA GSP H Ceraclean
Výrobce BIZERBA GmbH & Co.KG, Balinden, Německo, www.bizerba.com
Vystavovatel: BIZERBA Váhy a systémy s.r.o., Praha, www.bizerba.cz

Vinifikátor VSH-10
Výrobce: NEREZ Blučina s.r.o., Blučina, www.nerezblucina.cz
Vystavovatel: NEREZ Blučina s.r.o., Blučina, www.nerezblucina.cz

Čestné uznání generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s.
BETAchléb z ječmene
Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Otice, www.semix.cz
Vystavovatel: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Otice, www.semix.cz



Řekli o veletrzích
Petr Bendl, ministr zemědělství ČR:
Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA představují nejvýznamnější 
potravinářskou přehlídku v České republice i ve středoevropském regionu. 
Zájem domácích i zahraničních vystavovatelů potvrzuje jejich vysokou kvalitu 
a prestiž. Prezentují se tady ti, kdo se starají, abychom každý den mohli jíst 
kvalitní a dobré jídlo, jídlo bezpečné, jídlo upravované novými technologiemi 
a také jídlo konkurenceschopné. Chci poděkovat všem, kdo se na organizaci 
Salimy podíleli. Do budoucna bych možná doporučil, aby to nebyla jen výstava 
kontraktační, ale také prodejní a ukázala veřejnosti, jaké kvalitní potraviny jsme 
schopni vyprodukovat a jaké technologie k tomu jsou potřeba.

Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR:
Jsem přesvědčen, že potravinářský veletrh SALIMA je tím správným 
místem a příležitostí pro představení nových trendů v potravinářství i pro 
nalezení strategie podpory a propagaci kvalitních potravinářských výrobků 
v České republice. Nicméně si myslím, že by tento veletrh měl projít určitým 
přehodnocením strategie a více se otevřít spotřebitelské veřejnosti. Jen 
na spotřebitelích totiž záleží, zda budou mít inovace v potravinářství úspěch 
a pozitivní odezvu. Proto jsem velmi rád, že se návštěvníci z řad spotřebitelů 
i odborníků mohou na tomto veletrhu seznámit s řadou výrobků s logem Klasa, 
Regionální potravina a Český výrobek a také je ochutnat.

Vasilij Konstantinovič Pavlovskij, náměstek ministra zemědělství 
Běloruské republiky:
Běloruské zemědělství se v posledních letech významně rozvíjí a vidíme zde 
velký potenciál ke spolupráci i vzájemnému obchodu. Máme dohodnutá 
jednání s českými firmami, chceme si prohlédnout vystavované technologie 
a novinky. Doufáme, že zde mnohé dohodneme a naše jednání budou 
pokračovat konkrétními aktivitami, neboť trh se vyvíjí velmi rychle.

David Víteček, obchodní ředitel společnosti Vekoff:
Myslím, že jsme rozhodnutím zúčastnit se veletrhu SALIMA udělali velice dobrý 
krok. Pod značkou LifeTable zde představujeme světovou novinku – interaktivní 
stoly pro restaurace, kavárny, bary a kluby, se kterými jsme teprve před půl 
rokem vstoupili na trh. Zájem  je obrovský, náš stánek je pořád v obležení. 
Přišla k nám spousta hostů z řad odborné veřejnosti i koncových zákazníků, 
mladí i starší si chtějí vyzkoušet, jak to funguje.



Hana Nykodymová, Střední škola potravinářství a služeb Pardubice:
Je dobře, že odborná i široká veřejnost a především mladí lidé mohou 
na Salimě na vlastní oči vidět, co všechno studenti pekařského 
a cukrářského oboru dokáží udělat. Soutěž „Český pekař 2012 – junior“ je 
možné chápat také jako prezentaci a propagaci řemesla, které je v dnešní 
době tak trochu upozaděné, ale přitom tvůrčí a potřebné.

Eva Nováková, manažerka marketingu a obchodu společnosti IREKS 
ENZYMA s. r.o.:
Jsme tradiční vystavovatel. Už od roku 1991, kdy jsme byli založeni, 
jsme na tomto veletrhu ještě nikdy nechyběli. Je to jediná velká a důležitá 
potravinářská výstava v České republice a my jsme brněnská firma, takže 
už proto je naše účast v podstatě automatická. Dodáváme pro pekařský 
průmysl a pokaždé na veletrhu představujeme novinky, protože jsme vlastně 
nositelé inovací – nových surovin, nápadů a technologií. Přinášíme pekařům 
inspiraci a učíme je péct nové výrobky.

Lukáš Limprecht, viceprezident Asociace hotelů a restaurací ČR pro 
gastronomii:
Představili jsme tady speciality tří krajů v podání předních šéfkuchařů. 
V prvních dvou dnech byla sice nižší návštěvnost, ale zase vyšší efektivita, 
protože přišli skutečně odborníci z oboru. Spolu s námi se tady prezentovali 
i naši obchodní partneři, protože vedle propagace projektu Czech Specials 
bylo smyslem celé show také zviditelnění jejich nabídky. A od partnerů víme, 
že byli s účastí spokojeni a posbírali tady spoustu užitečných kontaktů. Jako 
asociace jsme odpovídali na dotazy restauratérů, kteří uvažují o zapojení 
do projektu Czech Specials, takže jsme spokojeni.

Jan Hampl, rodinné vinařství Pod horou, Svobodné spolkové 
republiky Kraví hora Bořetice:
Chtěli jsme se předvést na veřejnosti, protože je potřeba podpořit vinařský 
marketing a připomenout naši existenci. Je to naše zcela první veletržní 
účast a jsme velmi příjemně překvapeni, kolik lidí o Bořeticích a naší 
republice už vědělo.

Jiří Hudec, ředitel gastronomie, Chateau Lednice a. s.:
Na Vinexu prezentujeme naše vinařství, jeho produkci a také kompletní 
program, který připravujeme pro turisty. Návštěvníci mohli ochutnat vína 
ročníku 2011, kde jsou absolutně špičková červená vína.
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PŘÍŠTÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH 
VELETRHŮ SALIMA, MBK, INTECO, 
VINEX, EMBAX A PRINTEXPO SE 
USKUTEČNÍ V TERMÍNU 4.–7. 2. 2014. 

ORGANIZÁTOR
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00  Brno

ŘEDITEL PROJEKTU
Věra Menšíková
tel.: +420 541 152 806
fax: +420 541 153 067
e-mail: salima@bvv.cz

MANAŽER PROJEKTU 
SALIMA, MBK, VINEX
Dušan Pelikán
tel.: +420 541 52 745
fax: +420 541 153 067
e-mail: dpelikan@bvv.cz

MANAŽER PROJEKTU 
SALIMA, INTECO
Bohuslava Knopová 
tel.:+420 541 152 818
fax:+420 541 153 067
e-mail: bknopova@bvv.cz 

MANAŽERKA VELETRHU EMBAX
Dagmar Darmopilová 
tel.:+420 541 152 944
fax:+420 541 153 067
e-mail: ddarmopilova@bvv.cz 

PUBLIC RELATIONS A REKLAMA
Martina Kremlová
tel.:+420 541 152 546
fax:+420 541 153 067
e-mail: mkremlova@bvv.cz 
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ODBORNÝ ČASOPIS
PRO OBOR ZPRACOVÁNÍ MASA

PROFESIONÁLNÍ INFORMACE ZE VŠECH STRAN

  
INTERNATIONAL MAGAZINES

www.bvv.cz/salima

Kontakty


