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Počet zúčastněných firem 14
Celková výstavní plocha  470 m2

Celkový počet návštěvníků  25 053* 
* společná návštěvnost veletrhu PENíZE, PRODÍTĚ, FRANCHISE MEETING POINT a výstavy RYBAŘENÍ

Opět po roce představil Veletrh osobních financí a osobních investičních příležitostí 
osvědčenou kombinaci odborného poradenství vystavovatelů a nezávislých poradenských 
center, doplněnou o doprovodný program, který přinesl informace ze světa investic, dů-
chodové reformy, možností financování nemovitostí, alternativních investic a mnoha dal-
ších oblastí osobních financí. 

Odborná konference Evropa i Česká republika konečně na správné cestě?
Organizátorem 2. ročníku odborné konference byla Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., odborným garantem pak RNDr. Petr Budinský, CSc. Konfe-
rence se uskutečnila ve čtvrtek 7. března, jednotlivé tematické bloky konfe-
rence se věnovali této problematice:

• Globální oživení v roce 2013 – Evropa zaostává 
• Česká republika – světlo na konci tunelu? 
• Důchodová reforma – úspěch nebo neúspěch? 
• Investiční produkty a služby – co nás čeká?

ODBORNÍ PARTNEŘIZÁŠTITA



Pavel Veselý, Česká spořitelna – 
penzijní společnost, a.s.:
„Jsem s účastí na veletrhu vel-
mi spokojen, lidé projevili velký 
zájem o penzijní fondy. Zejména 
se zajímali o možnosti vstupu 
do druhého pilíře. Přesvědčil jsme 
se, že v tomto směru v ČR existuje 
malá informovanost, lidé znají jen 
negativní stránky této formy spo-
ření na důchod. Myslím si, že ten-
to veletrh velmi přispěl k tomu, 
že se veřejnost bude více zajímat 
o tento systém, pochopí jej a za-
čne tento produkt využívat.“ 

Hana Petlachová, Equa bank:
„S účastí jsme velmi spokojeni. Po-
dařilo se nám oslovit nové klienty, 
kteří se ptali zejména na systém 
běžných účtů a hypotéky. Právě 
tyto produkty jsou pro nás zásad-
ní a klienti mají o ně zájem. Jsme 
novou bankou, jsme rádi, že jsme 
se mohli v Brně prezentovat a tím 
zviditelnit. Náš nový produkt Re-
-půjčky se také potenciálním zá-
kazníkům líbí, neboť nabízíme 
nižší úrokové sazby než většina 
finančních ústavů. U tohoto sys-
tému je celý běžný účet veden 
zdarma, takže v konečném důsled-
ku člověk ušetří dost peněz. Platí 
se pouze splátka úvěru a tím nižší 
částka, stačí pouze přejít z jiné-
ho ústavu k nám. Příště přijedeme 
zase, veletrh byl pro nás úspěšný.“ 

Jana Šmardová, Broker Consul-
ting, a.s.:
„Firma je ráda, že se mohla na br-
něnském veletrhu prezentovat. 
Navštěvovali nás lidé, kteří po-
třebují řešit vlastní finance, stej-
ně tak to platí pro firmy. Pro ně 
řešíme sociální program pro za-
městnance, což souvisí s penězi 
těchto lidí na stáří. Pro nás byl 
veletrh opravdu přínosem, neboť 
nás navštívili zástupci firem, kte-
ré s námi spolupracují. Navíc jsou 
zde dva další veletrhy Rybaření 
a Prodítě a lidé, kteří je navštěvují 
také mají zájem o naše produkty.“ 

Martina Schmidlová, WSM Bohe-
mia, s.r.o.:
„Naše společnost s účastí na ve-
letrhu PENíZE byla spokojená. Po-
dařilo se nám připravit zajímavou 
a poutavou expozici, kterou na-
vštívila řada potenciálních zákaz-
níků. Samozřejmě jsme si pozvali 
klienty ze Slovenska, kterým se 
v Brně také líbilo. Lidé se zajímali 
především o naše finanční roboty. 
Naše prezentace navštívilo hodně 
zájemců.“

Řekli o veletrhu
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