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29. mezinárodní potraviná řský veletrh

7. mezinárodní veletrh mlyná řství, peka řství a cukrá řství

26. mezinárodní veletrh za řízení pro obchod, 
hotely a ve řejné stravování

28. mezinárodní veletrh obal ů a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií pro tisk, 
signmaking a signage

19. mezinárodní vina řský veletrh
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V OKRUHU 350km OD BRNA 

ŽIJE PŘES 30 MIL. OBYVATEL
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sladké delikatesy
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TENDENCE NA TRHU S POTRAVINAMI V ČR

Charakteristika českého spot řebitele:
Orientace na kvalitní potravinu za 

akceptovatelnou cenu

Charakteristika českého dovozce:
Tlak na cenu na úkor kvality 

dovážených potravin
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ZÁJEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návšt ěvník veletrhu SALIMA
má nejv ětší zájem o obory:

1. mléko a mlé čné výrobky 
2. cukry a sladidla, cukrovinky a čokoláda 
3. masné suroviny a p řísady, dr ůbež, ryby,  

masné výrobky 
4. koření, přísady, s ůl, těstoviny

Očekávaná návšt ěvnost 2014 cca 35.000 osob



8NÁVŠTĚVNOST veletrhu 
odpovídá charakteru B2B i B2C

Charakteristika návšt ěvníků SALIMA 2012:
� 76% odborných návštěvníků má hlas rozhodující, 

spolurozhodující nebo poradní.
� 50% návštěvníků zastává ve firmě funkci ředitele, 

jednatele, náměstka nebo vedoucího. 
� 25% návštěvníků jsou obchodníci, nákupčí, 

specialisté a odborní referenti.
� Předregistrace a registrace na místě umožní 

personifikovanou follow-up komunikaci po veletrhu 
– zejména s „opinion/mind“ lídry pozitivního 
vnímání.
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jídlo a pe čivo
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VYUŽIJTE MEDIÁLNÍ PODPORY !

� Veletrh je stále ú činný marketingový 
nástroj!

� Veletrh je místem setkávání s obchodními 
partnery a místem, které siln ě ovliv ňuje 
obchodní rozhodování.

� Na rozdíl od internetu je veletrh 
prost ředkem interaktivní marketingové 
komunikace.

� Nabízí spektrum vjem ů – zážitky, emoce, 
vizuální p ůsobení, zvukové vjemy, p římý 
kontakt s produkty a osobní kontakt.
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NADSTANDARTNÍ PROPAGACE !

Veletrhy nabízejí vystavovatel ům zdarma 

mediální podporu p řed a v pr ůběhu veletrh ů - což 
jsou nadstandartní propaga ční nástroje, které by 
jinak v rámci vlastní kampan ě stály mnohonásobn ě 
více.

� silný marketingový potenciál veletrh ů

� zájem konkrétního návšt ěvníka a potenciálního 
zákazníka o produkty a služby 

� rozší řený záběr díky spojení s veletrhy obal ů a 
obalových a tiskových technologií EMBAX a 
PRINTexpo
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VYUŽIJTE MEDIÁLNÍ PODPORY !

� Formou PR článků ve sdělovacích prostředcích 
(denní tisk, TV a rozhlas) a v odborných 
časopisech a webových portálech v ČR i SK 
/září 2013 – červen 2014/.

� Tiskové konference v Praze a v Brně.

� Mediální partneři – celostátní média MF DNES, 
HN, ČTV, rozhlas, odborné časopisy a další….

� Propagace na PR portálu Novinky vystavovatelů 
a v sekci Aktuality na www.salima.eu

� i-Katalog vystavovatelů
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SALIMA V MÉDIÍCH

Potraviná řské veletrhy SALIMA p řináší 
vysokou p řidanou hodnotu díky 
výraznému mediálnímu pokrytí 

Počet příspěvků a hodnota publicity z posledních ro čníků

sledované 
období

05/2008 –
04/2010

05/2010 -
04/2012

počet      
výstup ů 947 1 094

hodnota 
Kč 3.640.000 3.900.000 
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SALIMA V MÉDIÍCH

PARTNEŘI MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Hospodářské noviny          Česká televize      Český rozhlas    Mladá fronta DNES
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DALŠÍ KOMUNIKA ČNÍ PODPORA BVV

� E-letter rozesílaný na vystavovatele:
- 5x na 10.000 e-adres

� E-letter rozesílaný na návšt ěvníky:
- 10x na 37.000 e-adres

� i-Katalog vystavovatelů na www.salima.eu
181.009 = počet zobrazených webových stránek 
SALIMA a i-Katalogu 04/2011-03/2012

� Webové stránky www.salima.eu
� Elektronický interaktivní zpravodaj rozesílaný 

ve 3 dekádě ledna 2014 na 50.000 adres českých a 
zahraničních návštěvníků a vystavovatelů.
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káva a čaj
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ZÁŠTITA VELETRHŮ

Ministerstvo zem ědělství ČR

Státní zem ědělský interven ční fond

Potraviná řská komora ČR 



18Rozmíst ění jednotlivých obor ů na 
veletrhu SALIMA 2014

Technologie

Potraviny

Tisk a obaly
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zmrzlina a čokoláda
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Základní nájemné výstavní plochy                   
2.800 CZK/m2 + DPH

Využijte nabídky speciálních balí čků 
pro výstavbu a realizaci expozic

Více na www.salima.cz
sekce „Jak se přihlásit“

CENY A SPECIÁLNÍ NABÍDKA 
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vína a destiláty
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KONTAKTY

Ředitelka projektu
Věra Menšíková

tel.: +420 541 152 806 

e-mail: vmensikova@bvv.cz

SALIMA

Dagmar Darmopilová

tel.:+420 541 152 944

e-mail: ddarmopilova@bvv.cz

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

MBK, SALIMA
Dušan Pelikán
tel.: +420 541 152 745e-mail: 
dpelikan@bvv.cz

Veletrhy Brno, a.s.
Výstavišt ě 1, 647 00  Brno, Česká republika


