
Vážení vystavovatelé,  
ještě jste se nerozhodli, zda Mezinárodní veletrhy EMBAX a PRINTexpo, které se 
uskuteční v termínu od 25. do 28. února 2014 na brněnském výstavišti 
využijete k prezentaci Vaší značky, stroje, zařízení nebo technologie související 
s obalovým nebo tiskařským průmyslem?  
 
V únoru příštího roku jsou veletrhy EMBAX a PRINTexpo opět spojeny 
s potravinářskými veletrhy SALIMA, MBK, INTECO a VINEX. Po tomto spojení 
volali zástupci a výrobci obalů, obalových a tiskařských technologií a mají k tomu 
dobrý důvod, vždyť 75% objemu jejich výroby směřuje právě do potravinářství. 
EMBAX nabídne kromě nových strojů, technologií a materiálů i zajímavý 
doprovodný program, např. projekt „Packaging live“ – automatická balicí linka v 
provozu se skládáním kartonového materiálu, balením, značením a následným 
robotickým paletováním. Zajímavý bude i odborný program s tématy jako jsou 
„obaly pro potraviny“, „polygrafie a packaging“ a „UV tisk a lakování“.  
 
Vystavovatelé a novinky z celé Evropy 
V pavilonu B brněnského výstaviště představí nové balicí stroje italské 
společnosti Civest Group a Sarti Supplies, z tuzemska to budou společnosti 
Appec Group, Technology, s.r.o. a Velteko CZ. Novinky v obalech představí 
švýcarský výrobce PPS PET Packaging Solution, Nolato Cerbo ze Švédska a česká 
společnost Galapack. Nové a inovované obalové materiály přiváží společnosti 
Acti pack CZ,  Aledeto, Bonus HK, Odra Trading a polský Schur Flexible 
Poland. Stroje na výrobu kartonáže předvede Kuda Packaging, značící stroje 
uvidí návštěvníci od společností Arcon Machinery a Ondráček Ink-Jet systém. 
Logistiku pro 21. století představí společnosti Format 1 a Civest Praha. 
 
Využijte zdarma mediální podpory!  
Všichni vystavovatelé, kteří mají zájem o zvýšení publicity a reklamy své značky 
nebo výrobků, mohou využít mediálního spojení veletrhů s odbornými vydavateli 
a jejich časopisy, které přináší vysokou přidanou hodnotu. Výrazné medializace 
veletrhu a vystavovatelů je dosahováno nejen formou inzerce a PR článků 
v odborných časopisech partnerů v ČR i v zahraničí, ale i rozesílanými e-
zpravodaji na rozsáhlou databázi adres návštěvníků. Vystavovatele zviditelníme   
i na webových stránkách www.embax.cz a www.printexpo.cz na kterých jsou 
připraveny portály s názvem „Aktuality“ a „Novinky vystavovatelů“. Pro všechny 
vystavovatele je tato služba zdarma. Nezanedbatelný přínos pro informovanost 
potencionálních klientů má i-Katalog firem volně přístupný všem na veletržních 
webových stránkách. 
 
Propojení veletrhů EMBAX a PRINTexpo s veletrhy SALIMA přináší nové 
obchodní příležitosti! 
Vystavovatelé, neměli byste zapomínat, že veletrh je účinným marketingovým      
a obchodním nástrojem a na rozdíl od internetu je veletrh prostředkem 
interaktivní marketingové komunikace, který podněcuje zájem konkrétního 
návštěvníka a potenciálního zákazníka o produkty a služby díky celému spektru 
vjemů – zážitky, emoce, vizuální působení, zvukové vjemy, přímý kontakt 
s produkty a osobní kontakt – k těmto atributům se po síti zákazník nedostane. 
Společně se silnou mediální podporou, se tak do rukou vystavovatelů dostávají 
nadstandardní propagační možnosti, které by je v rámci vlastní kampaně stály 
mnohonásobně více.  


