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Stainless Brno – nové trhy, nové kontakty,  
nové obchodní příležitosti, networking

■  Specializované mezinárodní setkání výrobců, subdodavatelů, 
obchodníků, zpracovatelů a dodavatelů zařízení působících 
v oboru nerezových ocelí

■  Účast významných firem ze střední a východní Evropy působících 
na trzích oboru korozivzdorných ocelí 

■  Ideální prezentační a komunikační platforma zejména pro 
zájemce o český, slovenský, rakouský a polský trh

■  Vysoce kvalitní návštěvnická klientela ze 40 zemí Evropy a Asie

■  Vysoká mezinárodnost – 82 % vystavovatelů a 44 % návštěvníků  
ze zahraničí

■  Ojedinělá příležitost navázat a upevnit kontakty s potenciálními 
kooperačními partnery a odběrateli

■ Zázemí moderního výstavního areálu na špičkové úrovni

■  Odborné semináře, networking

Obory veletrhu

■  Suroviny a materiály pro výrobu korozivzdorných ocelí

■  Korozivzdorné oceli

■  Hutní polotovary z korozivzdorných ocelí

■  Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí

■  Výrobky sléváren, kováren a lisoven z korozivzdorných ocelí

■  Výrobky z korozivzdorných ocelí

■  Díly a výrobky z korozivzdorných ocelí pro vybrané oblasti 
průmyslu a koncové spotřeby

■  Stroje, zařízení, vybavení pro úpravy a zpracování 
korozivzdorných ocelí

■  Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro oblast 
korozivzdorných ocelí

■  Výzkum, služby, instituce pro oblast korozivzdorných ocelí

 
Přihlaste se on-line
Elektronická přihláška k účasti

Vystavovatelé Stainless 2009–2013

obdrží e-mailem individuální link na svou elektronickou přihlášku 
s vyplněnými základními údaji.

Noví vystavovatelé

naleznou elektronickou přihlášku na naší webové adrese  
http://www.bvv.cz/e-prihlaska.stainless



Facts and Figures

Struktura vystavovatelů podle oborů

Vývoj veletrhu

Vystavovatelé

147 vystavujících firem z 18 zemí
82 % ze zahraničí

Největší zahraniční účasti
Německo 42 vystavovatelů, Česká republika 26 vystavovatelů,  
Itálie 19 vystavovatelů, Indie 13 vystavovatelů, Polsko 12 vystavovatelů

Zastoupené země
Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Hongkong, Indie, Itálie, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, 
Spojené arabské emiráty, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie
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 Korozivzdorné oceli 52,1 %
 Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí 25,3 %
  Stroje, zařízení, vybavení pro úpravy  
a zpracování korozivzdorných ocelí 8,4 %
 Výrobky z korozivzdorných ocelí 6,5 %
  Služby, výpočetní, zkušební a měřicí  
technika pro oblast korozivzdorných ocelí 3,5 %
  Výrobky sléváren, kováren  
a lisoven z korozivzdorných ocelí 2,7 %
 Hutní polotovary z korozivzdorných ocelí 1,5 %

100 % vystavovatelů bylo s účastí  
na veletrhu spokojeno

18 % dokonce velmi spokojeno

Jako největší přínos účasti na veletrhu označili vystavovatelé:
■ noví zákazníci, nové kontakty
■  jedinečná příležitost osobních kontaktů se zákazníky z východní 

Evropy – 82 % návštěvníků ze zemí východní Evropy
■ posílení vztahů se stávajícími zákazníky
■ prezentace firmy a její produkce

88 % vystavovatelů je rozhodnuto zúčastnit  
se veletrhu Stainless 2015

Vystavovatelé % ze zahraničí Čistá výstavní plocha

Statistika



Návštěvníci
 
1 386 návštěvníků ze 40 zemí
44 % ze zahraničí
 
Registrovaní návštěvníci podle zemí
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Facts and Figures

■ Slovensko 19,8 %
■ Polsko 18,2 %
■ Německo 11,5 %
■ Rakousko 6,8 %
■ Itálie 6,2 %
■ Maďarsko 3,8 %
■ Slovinsko 3,8 %
■ Litva 3,2 %
■ Ostatní 26,7 %

Zastoupené země
Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Česká republika, Estonsko,  
Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Jižní 
Korea, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Surinam, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

84 % návštěvníků bylo velmi spokojeno s návštěvou 
veletrhu

66 % návštěvníků navštívilo veletrh Stainless poprvé

Návštěvníci byli nejvíce spokojeni s:
■  počtem významných firem z oboru
■  ůrovní networking
■  profesionální úrovní veletrhu

64 % návštěvníků je rozhodnuto navštívit příští ročník 
veletrhu (22 % neví)
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Stainless 2013

Vysoká spokojenost s účastí na veletrhu

Edigio Bini, sales director, stainless steel division, Marcegaglia, Itálie:
Marcegaglia na veletrhu Stainless vystavuje už potřetí. Je to pro nás velmi 
důležitý veletrh, protože zde můžeme potkat spoustu našich zákazníků, ale 
zároveň i dodavatelů. Z toho plyne, že máme po celou dobu spoustu práce. 
Nejsou tu davy lidí, ale jsou tu přítomni všichni důležití aktéři trhu s nerezovou 
ocelí ve východní Evropě a také z Německa. Je dobře, že se veletrh koncentruje 
do dvou dnů, takže nezabere tolik času. Jeho význam není v podpisu kontraktů, 
ale v možnosti potkat se se všemi hráči trhu s nerezovou ocelí v této části 
Evropy. Myslím si, že tento ročník pro nás byl ještě o něco lepší než ten minulý, 
a ten byl zase lepší než ten první. Také nový pavilon pokládám za lepší, všichni 
mí konkurenti i zákazníci jsou nedaleko, takže se s nimi mohu velmi snadno 
potkat. Pro setkávání s lidmi a diskuze o byznysu je to opravdu velmi dobrý 
veletrh. Jsme tady spokojeni.

Roberto Peters, area sales manager, Stappert Deutschland GmbH, 
Německo:
Jsme tady pravidelně každý druhý rok, vystavovali jsme už i v Ostravě. Je to 
pro nás dobře dostupný veletrh a během dvou dní tady potkáme všechny naše 
partnery z České republiky, ale nejen odtud. Letos tady je i spousta lidí třeba 
ze Srbska, Ukrajiny, Finska a dalších relativně vzdálených zemí, čímž se pro nás 
tento veletrh stává stále významnějším. Jsou to jen dva dny a můžeme potkat 
zákazníky z celé Evropy, což je výborné. Odvezeme si i nějaké nové kontakty 
a teprve uvidíme, jak budou úspěšné, ale pro nás je důležitější potkat se s lidmi, 
které už známe. První den byl obchodně velmi náročný, od rána do večera jsme 
měli samá jednání, ale proto jsme tady, takže jsme velmi spokojeni. Za dva 
dny veletrhu skutečně nemůžeme dostat víc. Nový pavilon je větší, stejně jako 
veletrh. Ten minulý byl pohodlnější v tom, že byl hned vedle hotelu.

Wim Gort, share holder, Hego Steel Trading, Nizozemsko:
Vystavujeme poprvé a veletrh se nám líbí, je kompaktní a s kvalitními 
návštěvníky. Náš stánek je na dobrém místě, takže jsme tu měli hodně rušno. 
Jednali jsme se spoustou potenciálních zákazníků, za dva dny jich bylo 
více než sto a tedy určitě více, než jsme očekávali. Návštěvníci k nám sami 
přicházeli a velmi se zajímali o naši nabídku, skutečně výborný veletrh! Z České 
republiky jich bylo jen několik, ale jsou tu návštěvníci z mnoha zemí, hodně 
jsou zastoupeny velké trhy jako Rusko a Turecko. Přibližně polovina z těch, 
s nimiž jsme jednali, jsou pro nás noví zákazníci, takže skvělé. V minulosti jsme 
na veletrzích nevystavovali, nepotřebovali jsme to, ale v době krize se situace 
změnila a rozhodli jsme se zúčastnit tohoto veletrhu. Už dnes víme, že to bylo 
dobré rozhodnutí a veletrh pro nás bude velmi úspěšný.

Paul van Duijnhoven, sales manager, Paul Meijering Stainless Steel, 
Nizozemsko:
V Brně jsme na veletrhu Stainless potřetí a předtím jsme byli i v Ostravě. 
Pokládáme tento veletrh za velmi zajímavý a velmi úspěšný a samozřejmě 
počítáme s účastí na příštím ročníku. Tento rok jsme s průběhem velmi 

spokojeni, první den byl skutečně velmi rušný a chodí sem velmi kvalitní 
návštěvníci. Jednali jsme se zákazníky, kteří od nás již kupují, a také 
s některými novými zajímavými obchodními společnostmi ze zemí východní 
Evropy, například z Maďarska, Polska a také z České republiky. Jsme 
stoprocentně spokojeni.
Hala, ve které se letos Stainless koná, je novější a větší, také je zde více 
vystavovatelů. Je to sem trochu delší procházka, ale to není žádný problém.

Achim Vohl, senior manager marketing, Outokumpu, Finsko:
Veletrh Stainless je pro naši firmu velmi důležitý, protože nám dává 
kompletní přehled o trhu s nerezovou ocelí ve východní Evropě. Jsme 
tady pravidelně a s letošním ročníkem jsme opět spokojeni, přišlo 
hodně návštěvníků i hodně našich zákazníků a vedli jsme s nimi řadu 
zajímavých diskuzí. Naším cílem nebylo uzavřít kontrakty – ty se na 
veletrzích nepodepisují, ale zakládají se tady a jednání pak pokračují 
po veletrhu. Chtěli jsme se především setkat s lidmi, kteří mají zájem 
o naše produkty, a to se podařilo. Ve srovnání s posledním ročníkem mi 
letošní Stainless připadá o trošku méně rušný, návštěvníků je méně, 
ale to je dáno situací na trhu. Pokud jde o halu, nevidím mezi minulou 
a touto žádný rozdíl.

Steven Koops, export manager, Roba Metals B.V., Nizozemsko:
Na tomto veletrhu vystavujeme podruhé, poprvé jsme tu byli před dvěma roky. 
Tehdy myslím přišlo o trochu více návštěvníků, což je dáno také současnou 
situací na trhu. Ale s účastí jsme spokojeni, získali jsme nějaké nové kontakty. 
Přišli sem ti správní lidé, samozřejmě jich mohlo být více, hlavně těch nových, 
ale přijeli z různých zemí východní Evropy, hodně z rusky mluvících zemí. My 
většinu těch, co přišli, už známe, ale i tak je dobré tady být. Naším cílem bylo 
potkat se se zákazníky a představit jim naši nabídku, což se podařilo, takže 
pro nás veletrh dopadl dobře.

Rudolf Ruppli, CEO, Eram AG, Švýcarsko:
Pro nás je to letos první účast. Veletrh je specializován na nerezové 
materiály a naše společnost prodává finální výrobky z nerezu. V tom je naše 
pozice na tomto veletrhu trochu výjimečná, což nám dává dobré šance na 
navázání nových kontaktů. Cílem naší účasti bylo právě získat kontakty na 
nové zákazníky, kterým můžeme po skončení veletrhu poslat nabídku, a to 
se nám splnilo, protože sem přicházejí ti správní návštěvníci. Jednali jsme 
nejen s lidmi, které jsme už znali prostřednictvím telefonu nebo emailu, 
případně i z návštěvy, ale přibližně polovinu jednání jsme vedli se zcela 
novými zákazníky. Doposud jsme získali asi dvacet skutečně dobrých kontaktů 
a s tímto výsledkem jsme velmi spokojeni.

Ruchit Shah, director, Sunrise Stainless PVT. LTD., Indie:
Poprvé jsme tady jako vystavovatelé a veletrh je krásný, pro východoevropský 
trh s nerezovou ocelí má myslím velký význam. Jsou tu důležité společnosti 
z východní Evropy a to je pro nás dobré. Veletrh v Maastrichtu je pro západní 
Evropu, ale pro trhy jako Polsko, Rusko a další je veletrh v Brně. Není to velká 
akce, ale můžeme tady potkat všechny, které potřebujeme. Měli jsme tu 
několik velmi úspěšných jednání, takže jsme spokojeni.
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