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Návštěvou stavebního veletrhu 
IBF a  veletrhu nábytku a  inte-
riérového designu MOBITEX 
získali návštěvníci přehled o no-
vých technologiích, stavebních 
materiálech a  aktuálních tren-
dech ve vybavení interiéru. 

Návštěvníci mohli využít bez-
platných odborných poraden-
ských center, a  tak pod ve-
dením nezávislých odborníků 
v  bezplatným oborových po-
radenských centrech postavit 
a vybavit svůj byt či dům. 

Zájemci o dřevěné stavění zís-
kali přehled na  veletrhu DSB 
– Dřevo a stavby Brno, který 
se této problematice věnoval 
skutečně komplexně. Inspiraci 
z  hotových dřevěných monto-
vaných domů poskytlo Staveb-
ní centrum EDEN, kde se konal 
Den dřevostaveb.

STATISTICKÁ DATA*

Počet firem 769 z 20 zemí světa

Čistá výstavní plocha 19 630 m2

Počet návštěvníků 44 318 návštěvníků z 30 zemí světa

*  Společná statistická data veletrhů IBF, DSB – Dřevo a stavby Brno, 
MOBITEX, SC EDEN 3000 a Veletrh Ptáček.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  
A NEZÁVISLÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ



Nabídku vystavovatelů doplnil 
odborný doprovodný program, 
který se věnoval například ob-
nově historických a  církevních 
staveb, energeticky úspornému 
stavění nebo aktuálním dotač-
ním titulům. Statní fond životního 
prostředí a Ministerstvo životního 
prostředí zde představili program 
Nová zelená úsporám a aktuální 
možnosti podpory z  Operačního 
programu Životní prostředí.

Součástí nabídky veletrhů byla 
také návštěvnicky vyhledávaná 
odborná poradenská centra, kde 
bylo poskytováno bezplatné od-
borné poradenství pro všechny 
obory stavebnictví, péči o dřevo 
a vybavení interiéru. 

Novinkou v  nabídce poraden-
ských center byl projekt „Jak si 
vybrat vhodnou žárovku“, kde ná-
vštěvníci získali jak informace pro 
výběr vhodného osvětlení, tak 
i možnost si vše v praxi vyzkoušet 
a porovnat. Partnery projektu byli 
společnosti ABB, OSRAM Česká 
republika, Pražská energetika 
a Studio Jasyko.

Na více než 1 500 metrech čtve-
rečních mohli návštěvníci načer-
pat inspiraci a  získat dobré rady 
pro své zahrady. Nechyběly atrak-
tivní ukázky různých druhů rostlin 
a dřevin v kombinaci se zahradní 
architekturou, dřevěnými stavba-
mi a doplňky a zahradním nábyt-
kem. Součástí prezentace zahrad 
bylo také poradenské centrum 
pro oblast zakládání a péče o za-
hrady. V  letošním roce došlo 
o  rozšíření nabídky o nářadí pro 
kutily a zahrádkáře.

V rámci veletrhu MOBITEX se ko-
naly také dvě zajímavé výstavy 
– „Anonymní“ ohýbaný nábytek 
a  Český nábytek 2005–2015 –
Mezi tradicí a inovací.

AKTUÁLNÍ INFORMACE V DOPROVODNÉM PROGRAMU



V kategorii  
„INOVATIVNÍ MATERIÁL, 
TECHNOLOGIE, SLUŽBA“  
byl oceněn exponát sTube  
vystavovatele SNAGGI Lighting.

V kategorii  
„INOVATIVNÍ MATERIÁL, 
TECHNOLOGIE, SLUŽBA“  
byl oceněn exponát  
maxit mörtelpad vystavovatele 
Franken Maxit s.r.o.

V kategorii  
„ENERGETICKY ÚSPORNÉ 
STAVĚNÍ“ byl oceněn exponát 
Chytrá stěna vystavovatele  
Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební. 

V kategorii  
„INOVATIVNÍ MATERIÁL,  
TECHNOLOGIE, SLUŽBA“  
byl oceněn exponát  
Porotherm 38 TS Profi  
vystavovatele Wienerberger  
cihlářský průmysl, a. s.

OCENĚNÉ EXPONÁTY – ZLATÁ MEDAILE IBF 2015 
V rámci slavnostního zahájení byla předána ocenění odborné komise – Zlaté medaile IBF a Grand Prix MOBITEX.



Oceněný exponát  
Sedací souprava NANTES 
vystavovatele  
EXIT 112 s.r.o.  
sedací soupravy BÖHM.

Oceněný exponát  
Sedací souprava SIRA 
vystavovatele  
JECH CZ s.r.o.

Oceněný exponát  
Ložnice AMANTA  
vystavovatele  
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. 

Oceněný exponát  
LACERAMIC DESIGN sink 
vystavovatele  
LACERAMIC DESIGN s.r.o.

Oceněný exponát  
Moderní kuchyňská linka  
vystavovatele  
GABON, spol. s r.o.

Oceněný exponát  
Matrace PIEROT  
vystavovatele  
2G-spol. s r.o.

OCENĚNÉ EXPONÁTY – GRAND PRIX MOBITEX 2015 (SEKCE VYSTAVOVATEL) 
Tradiční soutěž Grand Prix MOBITEX se koná ve dvou samostatných sekcích, vystavovatel a student.



1. místo (30 000 Kč)
kolekce předmětů  
pro chráněné dílny
Univerzita T. Bati ve Zlíně,  
Ateliér Průmyslový design
 J. Andrýsková, M. Baletková, 
M. Blšták, K. Brůhová, M. Lab-
dová, L. Mišičko, V. Valušková

2. místo (20 000 Kč)
stolička
Jan Kovalovský
Univerzita T. Bati ve Zlíně, 
Ateliér průmyslový design

3. místo (10 000 Kč)
Sedni si a pohoupej se – 
Houpací křeslo Ina
Miroslav Truben
Vysoká škola výtvarných  
umení v Bratislave,  
Ateliér Transport dizajn

1. místo (7 000 Kč)
Paper-wood furniture
Kateřina Brůhová
Univerzita T. Bati ve Zlíně,  
Ateliér průmyslový design

2. místo (3 000 Kč)
Stolek Vitality
Aneta Zeiserová 
Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Volyně

1. místo
Lehátko
Michal Zeman 
Univerzita T. Bati ve Zlíně,  
Ateliér průmyslový design

2. místo
Předěl
Daniela Barochová 
Univerzita Hradec Králové, 
obor Textilní tvorba

OCENĚNÉ EXPONÁTY – GRAND PRIX MOBITEX 2015 (SEKCE STUDENT) 
Tradiční soutěž Grand Prix MOBITEX se koná ve dvou samostatných sekcích, vystavovatel a student.

Veletrhy Brno, a. s.

Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.

Klastr českých nábytkářů



Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT
Ve stavebním sektoru je po mnoha letech patrný mírný optimismus, jsem velmi rád, že se tato situace 
promítla i do letošního stavebního veletrhu IBF. Stavební veletrh v Brně byl a je místem, kde firmy před-
stavovaly své novinky, technická i technologická zlepšení. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Věřím, 
že rok 2015 se stane bodem obratu k lepšímu.

Eva Dutková, ABB s.r.o., Elektro-Praha
Na veletrh IBF jezdíme velice rádi, jsme pravidelnými vystavovateli. Letos opět přišlo jak hodně konco-
vých zákazníků,  tak jsme měli i spoustu obchodních schůzek, firma byla spokojena, návštěvnost byla 
velmi dobrá. Letos jsme také navázali úzkou spolupráci s BVV a dalšími subjekty, čímž jsme vytvořili pro 
návštěvníky zvláštní expozici – domeček s velmi zajímavým řešením osvětlením. 

Iva Ostrá, ELKOV ELEKTRO
S návštěvností jsme byli spokojeni, neboť lidi se zajímali o to, jak by doma měli řešit osvětlení. Získali 
jsme dostatek koncových zákazníků, zejména těch, kteří staví nové rodinné domy a chtějí vyřešit osvět-
lení. Firma jim totiž může zhotovit i návrh umístění svítidel přímo na míru. Máme dokonce už i zpětnou 
vazbu od zákazníků, kteří navštívili naši expozici.

René Švancer, HELUZ cihlářský průmysl
Do Brna musíme jezdit, neboť dáváme klientům i konkurenci ve známost, že existujeme a prosperuje-
me, Stavební veletrh je pro nás prestižní akcí. Vždy se na něm  snažíme  prezentovat novinky, letos jsme 
nabízeli moderní řešení pro výstavbu řadových domů. IBF je dobré také tím, že zde můžeme rozšiřovat 
povědomí lidí o nových materiálech, což je pro firmu velmi důležité. Veletrh byl pro nás ekonomicky 
úspěšný, navíc se zde potkáváme se svými partnery a děláme i setkání našich prodejců. 

Karel Thomis, HELLA stínící technika
S veletrhem IBF jsme byli spokojeni, jednak proto, že je v Brně vynikající veletržní zázemí, ale i proto, že 
lidé měli o naše výrobky zájem. Samozřejmě jsme zde představili také novinky.

Zdeněk Hendrich, Jaroslav Cankař a syn Atmos
Letošní veletrh IBF splnil cíl firmy, předali jsme své informace řadě zákazníků, což jsou především od-
borné topenářské firmy. Na tomto veletrhu jsme vůbec neměli nouzi o zákazníky, jsme spokojeni, ne-
boť v expozici bylo stále plno a o to právě firmě šlo. Zákazníkům jsme poskytli veškeré informace při 
individuálním řešení. 

Jaroslav Rulc, Kámen Becke Moravia
Letošní ročník veletrhu IBF byl pro nás opět úspěšný, jezdím sem už pět let. Získali jsme spoustu ob-
jednávek, neboť o zboží firmy byl zájem. Stavební veletrh v Brně je pro naši firmu nejlepší z českých 
i zahraničních veletrhů. Podle zájmu návštěvníků se mi zdá, že nastalo určité oživení trhu, lidé zřejmě 
začínají stavět či renovovat své domy. 

Radim Kostaňuk, Lightway
Veletrh IBF je akce, kterou firma velice kvituje, protože děláme B2B prodej a na veletrhu k nám chodí 
hodně zákazníků. Veletrhu se účastníme pravidelně, jezdíme a  budeme jezdit rádi dál. Prezentuje-
me tu vždy novinky a reagujeme na požadavky zákazníků. Stavební veletrh je pro nás velmi důležitý 
a má do budoucna velký význam. 

Petr Korčák, PUR-IZOLACE
Naše firma je se svojí účastí na stavebním veletrhu IBF spokojena, expozici navštívil velmi dobrý počet 
lidí. Patříme k  tradičním vystavovatelům a příští rok zase přijedeme. Vždy jsme na tom díky veletrhu 
ekonomicky slušně. 

Milan Chalcař, RD Rýmařov – středisko KASARD 
Přišlo k nám dostatek zákazníků, navázali jsme řadu nových kontaktů. Firma byla se svou účastí na le-
tošním ročníku stavebních veletrhů spokojena. Zdá se, že lidé už začali znovu stavět a rekonstruovat 
své bydlení. Samozřejmě využíváme této akce ke schůzkám se svými obchodními partnery apod. Jako 
novinku jsme prezentovali zasouvací dveře a dveře se skrytou zárubní.

Dagmar Paduchová, Schlüter Systems
S veletrhem IBF jsme byli spokojeni, samozřejmě jsme si do Brna jako obvykle pozvali naše obchodní 
partnery. Výhodou je, že na jednom místě můžeme projednat další obchody a další spolupráci. Přišli 
také zástupci realizačních firem, kteří se na veletrhu seznamují s našimi novinkami. Firmě se letošní 
veletrh vydařil, jezdíme sem pravidelně každý rok. 

Pavel Balhárek, Schneider Electric 
Jsme rádi, že se můžeme na stavebním veletrhu IBF prezentovat, firma sem jezdí už řadu let a vždy je 
spokojena. Do naší expozice chodili koncoví zákazníci, což pro nás přináší ekonomický efekt. Pořádá-
me zde i schůzky  s našimi obchodními zástupci. Na veletrh jezdíme a budeme jezdit pravidelně, vždy 
je pro nás přínosem. 

Věra Benderová, Wienerberger
Veletrhu v  Brně se účastníme pravidelně každý rok, patříme k  tradičním vystavovatelům.   Návštěv-
nost v naší expozici byla velmi dobrá, navázali jsme nové kontakty. Každý rok tu prezentujeme naše 
nejnovější produkty, letos jsme představili novinku Strop Porotherm BN, keramobetonový strop bez 
celoplošné nadbetonávky.

ŘEKLI O STAVEBNÍM VELETRHU IBF



Petr Jiříček, EKOPANELY SERVIS
Na  veletrhu se prezentujeme už třetím rokem za  sebou, letos jsme opět navázali nové kontakty. 
Do Brna přijedeme i příští rok. 

Miroslav Straka, CIUR
Na stavebním veletrhu IBF se prezentujeme po třech letech, kdy nastal útlum stavebnictví. Na letošním 
ročníku je o naše produkty veliký zájem, veletrh je tak pro nás velkým přínosem. Navštívila nás řada 
firem, potenciálních odběratelů, ale též koncoví zákazníci, pro které poskytujeme také servis. 

Katarína Györeová, FERMACELL
Na veletrhu DSB v Brně se nám líbí, minulý rok jsme si udělali průzkum a zjistili jsme, že nám parametry 
Stavebního veletrhu vyhovují. Pro nás byl vždy populární. Určitě byla letošní účast pro firmu přínosem. 
Navázali jsme zde nové kontakty a navíc jsme mohli motivovat zákazníky, aby využívali naše poraden-
ství a představili jsme technologie, které nahrazují tradiční sádrokartony. 

Jakub Šimandl, FREEDOMKY
S veletrhem byla firma spokojená, každý den už od rána se dveře v našem modelovém domku netrhly. 
Do Brna totiž přicházejí lidé, kteří mají opravdu zájem si toto bydlení pořídit. 

Aleš Tajbr, Moravské dřevostavby 
Investice do prezentace na stavebním veletrhu IBF v Brně se nám letos jako vždy vrátily. Jsme spo-
kojeni, zájem o tyto stavby je stále větší, každý den nás navštívila už od rána řada zájemců, kteří si 
podrobně prohlíželi vzorový dům.  Jsem rád, že návštěvníci do naší expozice chodili naprosto cíleně, 
věděli, co chtějí. Navázali jsme s nimi řadu nových kontaktů, které budeme řešit s projektanty přímo 
u nich na pozemcích. 

Pavel Tůma, Palco 
Na stavebním veletrhu IBF jsme byli loni poprvé a po zkušenostech z letošního ročníku musím konsta-
tovat, že jsme v Brně rádi. Letošní ročník nám opět přinesl nové kontakty a vypadá to, že budeme po je-
jich vyhodnocení zase spokojeni. Navštívili nás naši partneři – zástupci ze stavebních firem. Domluvili 
jsme si už před veletrhem řadu obchodních schůzek nejen s českými, ale i  slovenskými zákazníky. 
V Brně se nám prostě daří. 

Michal Šopík, VESPER FRAMES
Veletrh IBF je pro naši firmu vždy přínosem. Byli jsme tu již posedmé a nikdy se nestalo, že bychom 
neměli dostatek zájemců. Chodí koneční klienti, architekti a další zájemci o vystavené produkty.

Helena Prokopová, cechmistr, Cech čalouníků a dekoratérů
Mobitex byl letos velmi pěkný a ucelený,  doprovodné výstavy pak jeho úroveň ještě pozvedly, stejně 
jako ojedinělý systém přednášek v rámci doprovodného programu. Výrobky prezentované v expozi-
cích firem mají špičkovou kvalitu s moderním designem. Na veletrh přicházejí lidé, kteří hledají kvalitu a 
chtějí se o výrobku co nejvíce dozvědět. 

Jaroslav Frantál, Böhm – český nábytek 
Na veletrhu v Brně nesmíme chybět, neboť nás nenavštěvují pouze noví klienti, ale vrací se k nám staří 
zákazníci. Zveme si také naše partnery, výstaviště je vynikající místo k obchodním schůzkám. Na vele-
trhu MOBITEX se totiž prezentujeme dvacet tři let bez přestávky. Letos jsme byli opět úspěšní, obdrželi 
jsme ze čtyřiceti nominací první cenu Grand Prix za progresivní materiál. Pro firmu je to dobré ocenění, 
které zvyšuje naši image, těší nás to. 

Tomáš Jelínek, JELÍNEK – výroba nábytku 
Veletrhu MOBITEX se účastníme každý rok, jsme tradičními vystavovateli. Vždy tu navážeme řadu nových 
kontaktů. Letos jsme uzavřeli mnoho objednávek přímo na vystavené výrobky. Na veletrh si naše zákazní-
ky zveme, jsou rádi, že si před koupí mohou nábytek osahat, vybrat si materiál a získat veškeré informace. 

René Cígler, Kuchyňské studio Schmidt
Do naší expozice přišlo dostatek návštěvníků nejen z Brna a okolí, ale z celé republiky. Jsme stálými 
vystavovateli a zatím se nikdy nestalo, aby se nám tato akce ekonomicky nevyplatila. Proto sem bude-
me jezdit každý rok, jsme tu vždy spokojeni. Podle mne je letošní ročník v tomto směru lepší než loňský.

Libor Jedlička, Nábytek Pohoda
Veletrh byl pro firmu úspěšný, zájemci o naše zboží chodili už od prvního dne otevření MOBITEXu . 
Veletrh také využíváme k obchodním schůzkám s našimi partnery. Byli jsme spokojeni.

Bohdana Filippi, Saffronbeds
Na veletrhu se firma prezentuje už třetím rokem. V Brně se nám líbí, je to pro nás úspěšný veletrh, proto 
stále rozšiřujeme svou expozici. A to od 20 metrů čtverečních až po současných 120 metrů výstavní 
plochy. Ekonomicky se nám totiž tento systém vrací, neboť si lidé mohou prohlédnout a osahat prezen-
tované zboží. Letos jsme opět byli spokojeni, na rozšířené ploše jsme mohli představit všechny typy 
našich postelí, a to kaučukových i pružinových. 

Michal Jakubec, Studio Jasyko
Veletrh MOBITEX letos působil uceleným dojmem, pavilon byl plný návštěvníků. Jsme tradičním vysta-
vovatelem a určitě příští rok předvedeme další novinky. Téměř všechny firmy se shodují, že nepotřebují 
obrovské množství návštěvníků, ale právě ty, kteří vědí, co chtějí a rádi se do Brna vracejí. I to ukázal 
letošní ročník veletrhu. Lidé se na veletrhu totiž chtějí setkat se zástupci firem, mohou si věci osahat a 
získat poradenství. V tomto je veletrh nenahraditelný. 

Lenka Kadlčková, Sumeru Company
S veletrhem v Brně jsme byli spokojeni, získali jsme spoustu zákazníků, s nimiž po veletrhu upřesníme 
jejich požadavky. Na MOBITEXu firma také podporuje svoji image, což je pro nás z hlediska marketingu 
důležité, a také preferujeme osobní kontakt s koncovým zákazníkem. Brno se pro nás stalo prioritním 
jarním veletrhem. Počet zákazníků se v Brně stále zvyšuje.

ŘEKLI O VELETRHU  
DSB – DŘEVO A STAVBY BRNO

ŘEKLI O VELETRHU MOBITEX



Již je možné se přihlásit – za stejných podmínek jako v roce 2015:

  Zachování možnosti výběru plochy v pavilonu
  Cena plochy závisí na vaší volbě umístění výstavního stánku v pavilonu
  Dřívější přihlášení na veletrh = větší možnost výběru plochu
  Cena volné plochy 900 Kč/m2 
  Cena kryté plochy od 1 200 Kč/m2

  Registrační poplatek 3 000 Kč
  Termín uzávěrky za nižší ceny: 15. 12. 2015

STAVEBNÍ VELETRH IBF, VELETRH DSB – DŘEVO A STAVBY BRNO  
A VELETRH MOBITEX SE USKUTEČNÍ OD 20. DO 23. DUBNA 2016!

Sekretariát:
Lenka Dyková
Tel.: 541 152 888
Fax: 541 152 889
ldykova@bvv.cz

Ředitel veletrhů:
Radim Tichý
Tel.: 541 152 888
ibf@bvv.cz

Veletrh IBF:
Jitka Bendová
Tel.: 541 152 546
jbendova@bvv.cz

Simona Křečková 
Tel.: 541 152 585
skreckova@bvv.cz

Kamila Stroinová 
Tel.: 541 152 882
kstroinova@bvv.cz

Veletrh MOBITEX:
René Jurčík 
Tel.: 541 152 997
rjurcik@bvv.cz 

Organizační tým 
veletrhu

www.bvv.cz/ibf
www.bvv.cz/mobitex

Více informací:

Legenda k plánkům:

 Zóna A 1 800 Kč/m2*
 Zóna B 1 500 Kč/m2

 Zóna C 1 200 Kč/m2

 Zóna VP    900 Kč/m2

Pavilon F

Pavilon P

Pavilon Z

*) Za podmínky minimální plochy 50 m2.

Ceny budou od 15. 12. 2015  
navýšeny o 15 %.

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2016 
a jsou bez DPH.

Přesná specifikace a umístění zón bude  
součástí přihláškové dokumentace.



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHŮ

Reklamní partner: Hlavní mediální partner:

Mediální partneři veletrhů IBF, DSB a MOBITEX:

.cz




