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HISTORIE VELETRHU

WOOD-TEC – vznikl v roce 1994 vyčleněním segmentu dře-
vozpracujících technologií z Mezinárodního strojírenského
veletrhu. Od roku 1999, kdy získal garanci evropského
sdružení EUMABOIS, se stal součástí skupiny nejdůležitěj-
ších světových oborových prezentací a koná se každé dva
roky.V roce 2015 se bude konat již 14. ročník tohoto
významného veletrhu. 

WOOD-TEC je zařazen do prestižního veletržního kalendáře
evropského sdružení EUMABOIS - nejvýznamnějšího subjektu,
působícího na světovém trhu dřevozpracujících technologií.
Členy tohoto profesionálního sdružení je 13 národních asociací
s tisícovkou největších světových výrobců, zajišťujících více jak
60% celosvětové produkce v dřevozpracujícím průmyslu.

Dle EUMABOIS je WOOD-TEC hodnocen jako jeden z nej-
důležitějších veletrhů v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

O VELETRHU WOOD-TEC

V dnešní době je WOOD-TEC klíčovým mezinárodním odborným
veletrhem v oblasti zpracování dřeva ve střední a východní Evropě.

WOOD-TEC představuje příležitost pro firmy v oboru představit
nové technologie, stroje, nástroje i produkty pro dřevozpracující
průmysl a oslovuje širokou cílovou skupinu odborných návštěvníků
z regionu střední Evropy. 

Veletrhu se pravidelně účastní kolem 300 firem a prezentuje
se zde více než 130 světových značek.

WOOD-TEC je podporován a účastní se jej řada odborných
svazů, sdružení a institucí České republiky (Svaz výrobců dře-
vozpracujících strojů a zařížení, Svaz dřevozpracujících podniků,
Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR,
Mendelova univerzita v Brně)

Mediálními partnery veletrhu WOOD-TEC jsou významné
odborné mediální domy nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí. Úzká spolupráce probíhá zejména se zeměmi jako je
Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Ukrajina,
Rusko a řadou dalších.

Veletrh WOOD-TEC využívá silné značky, marketingová podpora
probíhá dlouho před zahájením veletrhu i v jeho průběhu.
Marketingová kampaň je cílená na více než 10 tisíc odborných
návštěvníků z databázových zdrojů pořadatele. 



Účast na mezinárodním a odborném veletrhu, který se koná dle
přísných standard EUMABOIS a je jedinou akcí svého druhu 
v České republice přináší:

• Jedinečnou příležitost oslovit širokou cílovou skupinu poten-
ciálních odběratelů z řad firem, malých dílen i živnostníků.
Každý ročník pravidelně navštěvuje 15 tisíc odborných
návštěvníků z České republiky a ze zahraničí* (projektanti,
architekti, řemeslníci, zástupci stavebních firem, maloobchodů
i velkoobchodů).

• Široké možnosti k prezentaci strojů, nástrojů, zařízení, materiálů,
představení novinek.

• Příležitost získat okamžitou osobní zpětnou vazbu od pro-
fesionálů a odborných návštěvníků, získat informace o trhu,
konkurenci a aktuálních tématech z oboru.

• Možnost upevnit obchodní vztahy a partnerství, navázat
nové kontakty.

• Kvalitní odborný doprovodný program zabývající se aktuálními
tématy a trendy v oboru.

Vaše prezentace na veletrhu bude součástí komunikační 
kampaně veletrhu WOOD-TEC

Využijte možnosti individuálního přístupu ke všem vystavo-
vatelům a partnerům. 

Kontaktujte nás.

1.  WOOD-TEC ARENA

• nové prezentační možnosti (připraveno pódium 

vč. AV techniky)

• atraktivní doprovodný program nejen pro živnostníky 

a malé firmy

• prezentace a praktické ukázky jednotlivých firem 

s novinkami v oblasti produkt, technologie a služba

• odborné semináře a přednášky na aktuální témata 

(financování, dotační programy, změny v legislativě...)

• soutěže 

• neformální setkání pro vystavovatele a pozvané 

návštěvníky veletrhu

2. ZVÝRAZNĚNÉ TÉMA VELETRHU 

WOOD-TEC 2015 – ALTERNATIVNÍ

VYUŽITÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH 

STROJŮ – ZPRACOVÁNÍ 

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

MATERIÁLŮ

• Oslovíme pro Vás cílovou skupinu návštěvníků, 

potenciál ních obchodních partnerů a firem.

• Vytipujeme odborné novináře a umožníme Vám s nimi 

navázat spolupráci formou PR či rozhovoru na dané téma.

3. Soutěž o TOP EXPONÁT 

- INOVACI VELETRHU

• Možnosti finančních dotací a podpor s různých fondů 

(spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu)

4. Mediální kampaň 

• Mediální kampaň této speciální akce zaměřená na cílovou

skupinu „Truhlář a stolař” v odborných médiích nejen 

v České republice, ale hlavně na Slovensku a v sousedních 

státech (Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko) 

s cílem oslovit a přivést odborné návštěvníky. 

PROČ NA VELETRH WOOD-TEC? NOVINKY

* v roce 2013 přijeli odborní návštěvníci z celkem 24 zemí (Arménie,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael,
Japonsko, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo,
Polsko, Rakousko, Ruská federace, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko,
Turecko, Ukrajina, Uzbekistán, Velká Británie)



Možnost využít komplexních a doplňkových služeb například zvýhod-
něných cenových balíčků, podpora a pomoc při přípravě na veletrh, 
individuální přístup.

CENY VYSTAVNÍ PLOCHY   do 31. 5. 2015  od 31. 5. 2015

do 20 m2 2 970 [Kč/m2] 3 300 [Kč/m2]
21–50 m2 2 835 [Kč/m2] 3 150 [Kč/m2]
nad 50 m2 2 700 [Kč/m2] 3 000 [Kč/m2]

do 100 m2 1 620 [Kč/m2] 1 800 [Kč/m2]
nad 100 m2 1 440 [Kč/m2] 1 600 [Kč/m2]

Rohová   5 %
Hlavová 10 %
Ostrovní 15 %

ZÁKLADNÍ CENOVÁ NABÍDKA

PŘIRÁŽKY ZA 
KRYTOU PLOCHU

KRYTÁ 
PLOCHA

VENKOVNÍ 
PLOCHA

REGISTRAČNÍ POPLATEK

POPLATEK ZA SPOLUVYSTAVOVATELE

5 000 Kč

5 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

NEZAPOMEŇTE!

DO 31. 5. 2015 PLATÍ ZVÝHODNĚNÉ

CENY PRO VYSTAVOVATELE!

•  Stroje, technické vybavení a služby pro lesní hospodářství 
•  Stroje a technické vybavení pro primární zpracování (výroba polotovarů) 
•  Stroje a technické vybavení pro sekundární zpracování (laminování, olepování, obrábění, lepení masivu) 
•  Stroje a technické vybavení pro povrchovou úpravu 
•  Stroje a technické vybavení pro montáž, balení 
•  Dopravní, manipulační a skladovací technika 
•  Robotika 
•  Stroje a zařízení pro speciální procesy 
•  Stroje a zařízení pro výrobu speciálních skupin výrobků 
•  Ostatní pomocné stroje, vybavení a prostředky 
•  Ruční stroje pro zpracování dřeva a plastů 
•  Nástroje a příslušenství 
•  Stroje a zařízení pro údržbu a výrobu nástrojů 
•  Výrobky pro kompletaci strojů 
•  Stroje a zařízení pro využití dřevního odpadu, pro výrobu energie a vytápění 
•  Úspory energie, ochrana prostředí, bezpečnostní práce, prevence požárů a klimatizace 
•  Elektronický sběr dat, zařízení na zpracování dat; měřicí, zkušební a řídicí systémy 
•  Materiály, barvy a chemické výrobky v dřevovýrobě a výrobě plastických hmot 
•  Kování, zámky a spojovací prvky 
•  Čalounické stroje a zařízení 
•  Dodávky kompletních strojních zařízení, finanční a leasingové společnosti 
•  Software (CAD, celopodnikové plánování, plánování a řízení výroby atd.) 
•  Nezávislé služby pro dřevařský průmysl 
•  Výzkumné a zkušební ústavy, vzdělávací instituce pro dřevařský a dřevozpracující průmysl 
•  Vydavatelství literatury pro dřevařský a dřevozpracující průmysl

OBOROVÉ ČLENĚNÍ

www.wood-tec.cz

Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. | Výstaviště 1 | 647 00 Brno | Tel.:+420 541 152 520 | Fax:+420 541 153 066 | e-mail:wood-tec@bvv.cz


