
Vážení vystavovatelé,  
ještě jste se nerozhodli, zda Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA, MBK, 
INTECO a VINEX, které se uskuteční v termínu od 25. do 28. února 2014 na 
brněnském výstavišti využijete k prezentaci Vašeho výrobku, značky, stroje, zařízení 
nebo technologie související s potravinářským průmyslem?  
 

V únoru příštího roku jsou potravinářské veletrhy SALIMA opět spojeny s veletrhy pro 
obalový a tiskařský průmysl EMBAX a PRINTexpo. Důležitá informace pro Vás je, že 
veletrh SALIMA 2014 je po několikaleté přestávce určen jak pro odborníky z 
potravinářských branží, tak i pro širokou veřejnost. V pavilonu „A“ nazvaném 
„Pavilon potravin a nápojů“ budou mít návštěvníci možnost se seznámit s produkty 
tuzemských i zahraničních vystavovatelů, ochutnat je i zakoupit. Tento „testovací 
prodej“ by měl zejména u tuzemských výrobců podpořit snahu o vstup na půdu 
řetězců a významné rozšíření jejich sortimentu o nové či tradiční výrobky. 
Součástí osvědčených projektů SALIMA, MBK a INTECO v pavilonu „A“ bude VINEX. 
V rámci tohoto vinařského veletrhu budou mít vystavovatelé možnost prodeje 
degustačních vzorků i vína v lahvích. 
 

Vystavovatelé a novinky z celé Evropy  
Pavilon V bude věnován veškerým technologiím, které budou tematicky uskupeny dle 
jednotlivých projektů. V rámci veletrhu SALIMA se ze zahraničí představí mimo jiné 
polská firma KROMET s nabídkou potravinářských zařízení, italská společnost PANINI 
představí sterilizátory a konzervační technologie. Dále německá společnost Noax 
Technologies AG nabídne hardware, průmyslové počítače, váhové terminály a měřící 
a laboratorní techniku. Z českých výrobců a značek se na veletrhu SALIMA představí 
společnosti Bohemilk -  sušené výrobky a zmrzlinové směsi, stroje a zařízení pro 
jatečnou výrobu bude nabízet Enders CZ, společnosti FORMAT 1 a NETTO Electronics 
předvedou váhy a vážící systémy. Další potravinářské stroje a technologie pro 
zpracování potravin představí firmy jako např.: FRIMARK CZ,  HENNLICH, Ing. Jiří 
Kroupa, JELÍNEK-TRADING a STRAND. 
 

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.salima.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 SALIMA s veletrhy EMBAX a PRINTexpo přináší nové obchodní 
příležitosti! 
Vystavovatelé by neměli zapomínat, že veletrh je stále účinným marketingovým a 
obchodním nástrojem a na rozdíl od internetu je veletrh prostředkem interaktivní 
marketingové komunikace podněcující zájem 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 s mediální podporou, má vystavovatel v rukou 
nadstandardní propagační možnosti, které by je v rámci vlastní kampaně stály 
mnohonásobně více.               

 


