
JAKÉ BUDOU STAVEBNÍ VELETRHY BRNO  
A VELETRH MOBITEX?

VĚTŠÍ A LEPŠÍ!

Návrat firem, 
které se na veletrhu 
v posledních 
dvou letech 
neprezentovaly

Téměř 45 000 
návštěvníků 
s aktivním zájmem  
z celé ČR a zahraničí

Inženýrský den ČKAIT 
& ČSSI – zahajovací 
konference na téma 
Voda – sucho

Více než atraktivní 
cenové podmínky – 
kompletní účast 
od 18 500 Kč/4 dny

Hlavní mediální partner

MOBITEX přinese 
konferenci na téma 
Historické  
interiéry  
pro 3. tisíciletí

20.–23. 4. 2016
Brno–Výstaviště
www.bvv.cz/svb
www.bvv.cz/mobitex

Meziroční  
nárůst  
počtu přihlášených  
k datu o 28 %

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu



VIDĚT
STAVĚT
(ZA)ŽÍT
Při srovnání s ostatními možnostmi 
prezentace je veletrh o: 
• téměř 45 000 návštěvnících  

– potenciálních klientech během 4 dnů konání;

• aktivitě návštěvníků – mají zájem,  
sami aktivně vyhledávají informace; 

• živé a bezprostřední  
komunikaci s návštěvníky; 

• zážitcích – zapíšete se tak více do paměti;

• nových kontaktech a zajímavých informacích;

• publicitě, kterou svojí účastí můžete získat.

Lákavý doprovodný program  
pro návštěvníky 

Odborníky nadchne: 
• Inženýrský den ČKAIT & ČSSI;
• zahajovací konference na téma Voda – sucho;

• historické interiéry pro 3. tisíciletí;
• seminář BIM v praxi;

• nové materiály a technologie ve stavebnictví;

• prezentace významných regionálních  
developerů pod patronací SPS v Jihomoravském kraji.

Širší veřejnost nalákají: 
• novinky Vás, vystavovatelů;

• možnosti dotací na rekonstrukci  
bydlení a tzv. kotlíkové dotace;

• pitná voda pro rodinné domy, byty a zahrady;

• Jak správně zvolit vhodné osvětlení v pavilonu M;

• ukázky různých druhů zahrad;

• bezplatné odborné poradenství.



Pavilon P – 10 000 metrů výstavní plochy,  
dříve využívané haly V a F

V roce 2010 stál m2 výstavní  
plochy 3 190 Kč, v roce 2016  

je cena od 1 380 Kč!

Legenda:

 Zóna A 2 070 Kč/m2*
 Zóna B 1 725 Kč/m2

 Zóna C 1 380 Kč/m2

 Zóna VP 1 035 Kč/m2

*) Za podmínky minimální plochy 50 m2.
Uvedené ceny jsou platné pro rok 2016 a jsou bez DPH.
Přesná specifikace a umístění zón bude součástí přihláškové dokumentace.

Vyberte si svoje místo v pavilonu P nebo F

Neváhejte a přihlaste se co nejdříve – dřívější 
přihlášení na veletrh tedy přináší větší možnost  
výběru plochy, od které se odvíjí také její cena!

Pavilon P

Pavilon F

Pavilon Z

VSTUPNÍ PROSTOR



Stále ještě váháte s účastí? Podívejte se na několik názorů 
tradičních vystavovatelů a výsledky minulého ročníku!

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 představovaly své 
novinky, technická i technologická zlepšení. Nejinak  
tomu bylo i v letošním roce. Věřím, že rok 2015 se stal  
bodem obratu k lepšímu.

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. Na veletrh přicházejí lidé, kteří hledají kvalitu 
a chtějí se o výrobku co nejvíce dozvědět.

Eva Dutková, ABB s.r.o., Elektro-Praha
Na veletrh IBF jezdíme velice rádi, jsme pravidelnými 
vystavovateli. Letos opět přišlo jak hodně koncových 
zákazníků,  tak jsme měli i spoustu obchodních schůzek, 
firma byla spokojena, návštěvnost byla velmi dobrá. 

René Švancer, HELUZ cihlářský průmysl
Do Brna musíme jezdit, neboť dáváme klientům i konkurenci 
ve známost, že existujeme a prosperujeme, Stavební veletrh 
je pro nás prestižní akcí, můžeme zde rozšiřovat povědomí 
lidí o nových materiálech, což je pro firmu velmi důležité.

Zdeněk Hendrich,  
Jaroslav Cankař a syn Atmos
Letošní veletrh IBF splnil cíl firmy, předali jsme své  
informace řadě zákazníků, což jsou především odborné 
topenářské firmy. Na tomto veletrhu jsme vůbec neměli  
nouzi o zákazníky, jsme spokojeni, neboť v expozici  
bylo stále plno a o to právě firmě šlo.

Milan Chalcař,  
RD Rýmařov – středisko KASARD
Přišlo k nám dostatek zákazníků, navázali jsme řadu nových 
kontaktů. Firma byla se svou účastí na letošním ročníku 
stavebních veletrhů spokojena. Zdá se, že lidé už začali  
znovu stavět a rekonstruovat své bydlení. 

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.

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. 

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.

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. 

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

Simona Křečková
541 152 585, skreckova@bvv.cz

Stavební veletrhy Brno  
Jitka Bendová
541 152 546, jbendova@bvv.cz

veletrh MOBITEX
René Jurčík
541 152 997, rjurcik@bvv.cz

Potřebujete doplnit  
další informace?  
Neváhejte, jsme tu pro Vás!

Více informací naleznete na www.bvv.cz/svb

OHLÉDNUTÍ za Stavebními veletrhy Brno  
a veletrhem MOBITEX 2015*

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 Stavebních veletrhů Brno  
a souběžně konaných veletrhů DSB – Dřevo a stavby Brno,  
MOBITEX a Veletrh Ptáček.


