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Ať už si pronajmete výstavní plochu či budete pouze návštěvníky, chceme naplnit

vaše očekávání po všech stránkách. Letošní ročník plní funkci nejen informační,

ale z velké části také společenskou. Veletrh se stává stále významnější platformou

pro uzavírání důležitých zakázek.

návštěva veletrhu IBF je nejvyužívanějším zdrojem informací

pro stavbu či rekonstrukci pro 59% návštěvníků 

návštěvníků přišlo se zájmem o konkrétní obor nebo produkt

navštěvníků hledá na veletrhu informace o novinkách

hledá inspiraci a tipy pro stavbu či rekonstrukce

návštěvníků staví, rekonstruuje nebo se chystá rekonstruovat

(což je téměř 8 tis. potenciálních zákazníků)

přišlo obchodně s cílem nalezení nového subdodavatele, 

nových obchodních partnerů či nových kontaktů

VELETRH V ČÍSLECH

VELETRH POSTAVENÝ PRO VÁS
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S NÁMI DOSÁHNETE DÁL
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Jihomoravský

Odkud jsou návštěvníci? (% podíl krajů na 

návštěvnosti v roce 2014)

Jak moc se kde staví?

Ostatní kraje ČR

42%

podíl v procentech na celkovém 

počtu vydaných stavebních

povolení v roce 2013

Olomoucký, Moravskoslezský,

Zlínský, Vysočina

32%

Pardubický, Královéhradecký,

Středočeský, Praha

7%

5%

Zahraniční účastníci14%

%

50 % návštěvníku je z jiných krajů ČR než-li

z Jihomoravského kraje, což potvrzuje

veletrhy IBF, DSB a MOBITEX jako veletrhy 

s celorepublikovou působností.

Zajímavou část tvoří také návštevníci z blízkého

Slovenska, Rakouska, Polska a dalších zemí.
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S veletrhy IBF a MOBITEX oslovíte nejeden region



Pro další ročník veletrhu je pro všechny vystavovatele připraveno hned několik novinek, 

jednou z nich je nový systém výběru plochy.

Novinky pro další ročník celetrhu IBF

Cena plochy závisí na umístění výstavního stánku v pavilonu

Dřívější přihlášení na veletrh = větší možnost výběru plochy

Cena volné plochy 900,- Kč/m2, kryté plochy od 1.200,- Kč/m2

Registrační poplatek 3.000,- Kč
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Pavilon P

Pavilon FPavilon Z

Zóna A 1.800 Kč/m2*

1.500 Kč/m2Zóna B

1.200 Kč/m2Zóna C

900 Kč/m2Zóna VP

Zó

ZóZ

C

Zóna VP

Z

Z PVPa a

Více informací o veletržní nabídce Vám rád sdělí organizační tým veletrhu
*Za podmínky minimální plochy 50 m2. Ceny budou od 16.2.2015 

navýšeny o 15%. Uvedené ceny jsou platné pro rok 2015 a jsou bez DPH.

Pavilon F
Pavilon Z

Pavilon P

ZCELA NOVÝ SYSTÉM VÝBĚRU PLOCHY



AKTUÁLNÍ TÉMATA

Veletrh se v roce 2015 zaměří na tato zajímavá témata:

Církevní a historické stavby

Zahajovací konference veletrhu IBF se bude věnovat problematice 

církevních a historických staveb z pohledu stavby, obnovy a správy 

jednotlivých objektů. Součástí bude také matchmakingové setkání 

se zástupci církví.

Evropský den dřevostaveb

Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je zahrnut do doprovodného programu 

Dne dřevostaveb, který se koná ve dnech 24. – 26. dubna 2015, a jehož 

organizátorem je Asociace montovaných domů. V rámci doprovodného 

programu budou dřevostavby představeny jako tradiční a moderní bydlení.

Kvalitní a zdravotně nezávadný nábytek

Problematika výběru kvalitního, zdravotně nezávadného nábytku se 

ponese celým veletrhem MOBITEX – od doprovodného programu, přes 

expozice vystavovatelů, až po nezávislá odborná poradenská centra obo- 

rových asociací a svazů. Ta představí také tradiční české výrobce nábytku.

Energeticky úsporné stavění

Tématem čísla jedna pro Stavební veletrh IBF je i nadále problematika 

energeticky úsporného stavění, rekonstrukcí a bydlení. Součástí bude 

také odborná diskuse nad aspekty implementačního procesu evropské 

směrnice EPBDII.

Školské stavby

Konference o plánování a následném využívání kapacit školských objektů 

s ohledem na demografickou křivku obyvatelstva a optimalizaci nákladů 

na provoz škol. Jak se díky spolupráci inženýrů, demografů a politiků 

vyhnout  porevolučním chybám ve využívání školských objektů.

Zahradní architektura

Na ploše více než 1500 metrů čtverečních přinese téma zahradní 

architektury praktické ukázky, inspiraci a poradenství ze vzorových 

zahrad, ale i možnost vyřešit s renomovanými odborníky plány

na vhodné osazení zahrad, parků či odpočinkových zón.

Mějte přehled o tom, co se ve světě děje
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