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V letních měsících bylo výstaviš-
tě nově cílem filmových fanoušků.
Zdejší letní kino přilákalo bezmá-
la dva tisíce diváků. Přivítali jsme 
sportovní akce Brno City Race 
a Barvám neutečeš Night, kdy se 
areálem proběhly tisíce sportov-
ců. A Brno Revival Mezi pavilony 
obnovil tradici motoristických zá-
vodů na výstavišti. Historické au-
tomobily a motocykly se mezi pa-
vilony vrátí 23.–24. června.

Veletrhy STYL & KABO oslavily padesáté jubileum a potvrdily, že jsou významnou 
středoevropskou obchodní platformou v oboru módy. Výročí jsme oslavili přehlídkou 
módní ikony Vivienne Westwood.

Ve všech pavilonech se od počátku září pilně připravuje Mezinárodní strojírenský ve-
letrh, před kterým nás ještě čeká veletrh ortopedických a rehabilitačních pomůcek 
REHAPROTEX a několik dalších akcí. 

V letos poněkud pozdním termínu 9. října bude zahájen veletrh MSV Brno, který se 
svými 1600 vystavovateli představuje skutečně reprezentativní přehlídku strojírenství 
v  regionu střední Evropy. K vidění budou především premiérové obráběcí a tvářecí 
stroje, které do Brna doputují přímo ze světové výstavy EMO Hannover. Těším mne 
stále vysoká mezinárodnost veletrhu, kdy téměř polovina vystavovatelů je přímo ze 
zahraniční, a to nemluvě o místních zastoupeních zahraničních firem nebo firem se 
zahraniční kapitálovou účastí. Partnerskou zemí veletrhu bude Indie, ovšem nemenší 
účast i letos bude mít Čína, Jižní Korea či Rusko. Největší vystavovatelskou zemí je 
tradičně Německo. 

Brno Fair City, společný projekt Veletrhů Brno a města Brno, má za cíl připravit pro 
návštěvníky veletrhu vlídné město a možnost využít celou řadu volnočasových aktivit. 
V průvodci, který jsme připravili, najdou účastníci veletrhu celou řadu tipů na dobré 
jídlo, pití, zábavu. 

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.

■ VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
■ archiv PDF ke stažení
■ profil magazínu a TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ jednotlivých čísel
■ TERMÍNY vydání
■ podmínky INZERCE

Pro obor dřevozpracujícího průmyslu je velmi významnou B2B platformou tradiční 
WOOD-TEC, který je zařazen do mezinárodního kalendáře Eumabois. Zvyšování při-
dané hodnoty při zpracování dřeva je dlouhodobým strategickým cílem a ucelená 
přehlídka technologických novinek v oboru dřevozpracujících strojů a zařízení tomu 
snad napomůže. 

Závěru veletržní sezony odlehčí festival sportu tance a zábavy. Nově se budete se-
tkávat s názvem Life! Ten reprezentuje vše, co na brněnském výstavišti na začátku 
listopadu můžete zažít – ať už jste aktivní sportovci, tanečníci, počítačoví hráči, nebo 
jste propadli youtuberingu, festival Life! vás nemůže zklamat. Nedílnou součástí je 
už několik let překonání českého rekordu ve flash mob, tedy jakémsi davovém tanci. 
Kromě stálice Ondřeje Sokola se nám podařilo pro akci nadchnout Leoše Mareše 
a  topmodelku Simonu Krainovou. S nimi se můžete potkat 11. listopadu na podiu 
v pavilonu C na brněnském výstavišti.

Úspěšná obchodní jednání na odborných veletrzích a zážitky na festivalu Life! a dal-
ších podzimních akcích přeje
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STYL a KABO 
ve znamení padesátého výročí

STYL a KABO 
ve znamení padesátého výročí

Ve dnech 19.–21. srpna se na brněnském výstavišti uskutečnily tradiční 
srpnové veletrhy STYL a KABO, které oslavily 50. ročník.

Na veletrzích vystavovalo 253 firem  
z 15 zemí a počet prezentovaných zna-
ček vzrostl na 780. Nové kolekce si podle 
předběžného odhadu prohlédlo přibližně 
pět tisíc odborných návštěvníků, přede-
vším obchodníků a nákupčích.

Oslava jubilea proběhla formou za-
hradní slavnosti za účasti vystavovate-
lů a  významných osobností módního 
trhu. Veletrhům pogratulovali před-
stavitelé oborových asociací a  pořa-

datelé při této příležitosti ocenili šest 
věrných vystavovatelů, kteří z  dosa-
vadních padesáti ročníků téměř žád-
ný nevynechali. Na veletrhu STYL 
jsou to firmy LAMIDO, H&D Prostějov 
a  MODĚVA oděvní družstvo Konice, 
na veletrhu KABO patří k  nejvěrněj-
ším účastníkům firmy PROTETIKA, 
RIEKER Bohemia a ANEKTA. Zvláštní 
poděkování převzal také polský zá-
stupce společnosti Veletrhy Brno pan 
Jaroslaw Krykwiński.
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ZAZNĚLO NA PŘEDNÁŠKÁCH
Češi dbají na označení symbolu 
údržby oděvů
Devět z  deseti Čechů si za posledních 
šest měsíců koupilo nějaký oděvní výro-
bek. Velká část z nich přitom považova-
la označení způsobu údržby za důležitý 
důvěryhodný prvek. Pokud tyto údaje na 
oděvu chybí, od koupi výrobku ustoupí 
až 73 % zákazníků. Průzkum Mezinárod-
ní asociace pro značení textilu symboly 
údržby GINETEX ukázal, že čeští zákaz-
níci se při nákupu nejčastěji rozhodují 
podle ceny (57 %), vzhledu (53 %) a slo-
žení materiálu (37 %). Na etiketě nejdříve 
hledají informace o velikosti zboží (97 %), 
materiálovém složení (69 %) a kvalitě (65 %). 
Zákazníci pak vždy nebo často dodržují 
doporučení o údržbě 65 % (70 % v ev-
ropském srovnání). Ti, co doporučený 
postup nedodržují, to obvykle dělají pro-
to, že z oděvu etiketu odstřihnou (34 %) 
nebo nerozumí symbolům (25 %). 

Tajemství komunikace oblečením
Novinkou doprovodného programu 
byly dvě přednášky poradce vkusu 
a  taktu Daniela Šmída na téma Proč 
nemáme peří a  co ptáci nemohou 
aneb tajemství komunikace obleče-
ním. První dojem uděláme jen jednou 
a podle odborníků se na něm z 55 % 
podílí neverbální komunikace, kam ve-
dle gest a očního kontaktu patří přede-
vším vizuální podoba. Protože přibliž-
ně 80 % z ní tvoří právě oblečení, jsou 
tyto námi vysílané signály velmi důle-

žité a  často rozhodují o  tom, do jaké 
skupiny si nás ostatní během prvních 
vteřin kontaktu zařadí. Podle Daniela 
Šmída lze tento první dojem vylepšit 
zbraněmi, které má každý k  dispozi-
ci: úsměvem, otevřenými gesty a také 
oděvem, k  jehož výběru poskytl řadu 
zajímavých rad.

Chybou je hnát se za módními trendy, 
které se stejně nikdy nedoženou. Navíc 
každý vypadá daleko lépe v  oblečení, 
které typově sedí jeho postavě než v se-
zónním outfitu. S určením typu postavy 
a stylu oblékání by neměla pomáhat ka-
marádka, ale odborník – stylista. Daniel 
Šmíd pak radí investovat do kvalitních, 
elegantních a nadčasových kousků, kte-
ré vypadají dobře a nezávisle na aktuál-
ních trendech. Tak vznikne základ šatní-
ku, jenž se doplňuje módními kousky jen 
jako kořením.

Velkolepá módní show 50. výročí veletrhů STYL a KABO
V neděli 20. září se přehlídkové molo v pavilonu P stalo dějištěm velkolepé módní show. 
V prvním bloku pogratulovali veletrhům STYL a KABO k výročí renomovaní čeští a slo-
venští návrháři v čele s Liběnou Rochovou, Klárou Nademlýnskou nebo Pavlem Berkym. 
Diváci mohli obdivovat několik aktuálních modelů od každého z jedenácti tvůrců. Druhá 
část přehlídky patřila ikoně britské módy Vivienne Westwood a její prêt-à-porter kolekci 
dámské a pánské módy 2017–2018, která měla v České republice oficiální premiéru.
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Plavkové trendy na příští sezony
Martin Kárych ze společnosti ALTRA se 
plavkám věnoval na odborné přednáš-
ce, kde se mimo jiné zabýval otázkou, jak 
vážně máme brát trendy v segmentu pla-
vek. Některé nápady najdou své uplatně-
ní, i když zřejmě ne v masovém měřítku, 
a  budou součástí menších, originálních 
kolekcí. Do této kategorie patří například 
plavky se zvýšeným uzavřeným dekol-
tem a otevřenými zády, plavky s prostři-
ženými boky, pro které se začal používat 
název monokiny, plavky využívající pásky 
a  proužky anebo jednodílné plavky pro 
sebevědomé ženy s  výraznějším výstři-
hem do tvaru V. Naopak pasé jsou tan-

ga kalhotky, neuchytily se střapce nebo 
tzv. kreativní zakrývání různých tělesných 
disproporcí. Neuspěl ani nápad bílých 
plavek s reminiscencí svatby. 

Jako životaschopný se ukázal trend, kdy 
se k sobě přibližují plavky s prádlem. Dá 
se očekávat, že tímto směrem se bude 
ubírat i  sezóna 2019 a zejména u mužů 
vyhrává praktičnost, a  tedy i  sbližování 
spodního prádla, plavek a  sportovního 
oděvu. Plavková móda bude také čím 
dál víc v rukou grafických designérů, kdy 
do prádla budou zřejmě díky moderním 
technologiím více vstupovat pestré tisky, 
do plavek zase krajky, výšivky a tyly.

Ústup trendového zboží?
Nizozemská módní expertka Ellen 
Haeser, která je pravidelným hostem 
veletrhů STYL a  KABO, tentokrát na 
své přednášce hovořila o  globálním 
posunu ve vnímání módy a  ústupu 
od sezónního střídání trendů směrem 
k nadčasovým hodnotám. Haeser vy-
světlila proměnu globálního módního 
trhu, který je na jedné straně přesy-
cen levným rychloobrátkovým zbožím 
tzv. Fast Fashion a na druhé straně se 
potýká s  poklesem zájmu zákazníků 
o  tradiční sezónní trendové kousky. 
Přibývá lidí, kteří se brání konzumu, 
programově odmítají kupovat stále 

nové oblečení a  hledají nadčasovou 
kvalitu a  skutečnou hodnotu. Stejně 
jako v jiných oblastech života, i v módě 
se dnes klade pořád větší důraz na fair 
trade, environmentální a  sociální udr-
žitelnost výroby, recyklaci a opakova-
né využití.

Módní svět na tyto změny už nějaký 
čas reaguje a  přizpůsobuje se nové 
poptávce. Protože styl je něco nadča-
sového, klesá význam módních sezon, 
řada oblečení se dnes nosí celoročně 
a jde o kvalitní kousky, které tvoří zá-
klad šatníku. Namísto vyhazování si 
oblíbené věci dlouhodobě uchovává-
me, kreativně opravujeme a  dáváme 
jim novou hodnotu. Novým trendem je 
také pronájem oděvů – není potřeba 
pěchovat oblečení do skříní, když jde 
o  věci pro speciální příležitosti, které 
využijeme třeba jen dvakrát za rok.

Proměny módního businessu se vý-
razně týkají i mužů, kteří se v této ob-
lasti emancipují - mají vlastní značky 
kosmetiky, kadeřnictví i časopisy. Je-
jich zájem o módu roste spolu s  tím, 
jak se mění nákupní zvyklosti. Stále 
více mužů dnes přichází na chuť na-
kupování na internetu, které je pro ně 
atraktivnější než chození po obcho-
dech. Řada z  nich v  sobě nově ob-
jevila zájem o  módu, kterou si navíc 
mohou sami dotvořit třeba originálním 
potiskem. Samostatně nakupující muži 
také více sledují technické parametry 
materiálů a  funkčnost oděvů i  obuvi. 
Důležitý je pro ně modulární design, 
kapsy, kapuce a  další funkční prvky, 
prodyšnost a  voděodolnost tkanin, 
zajímají se o snadnost údržby.
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Mezi pavilony burácely 
motory, výstaviště oprášilo 
zapomenutý závodní okruh
„Já se jen vozím, nejedu naplno,“ prohlásil Břetislav Enge na brněnském 
výstavišti, kde se ve dnech 15.–16. července konala motoristická exhibice 
historických automobilů. Jenže v momentě, kdy sedmašedesátiletý Enge, 
hvězda československého motorsportu sedmdesátých a osmdesátých let, 
usedl za volant vypůjčené závodní Škody 130 RS, na svá slova asi zapo-
mněl. Na dráze mezi pavilony proháněl mladoboleslavský stroj jako před 
čtyřiceti lety. A nebyl sám.

Brno Revival Mezi pavilony oprášil zapad-
lou vzpomínku na automobilové a moto-
cyklové závody v prostorách brněnského 
výstaviště. Vůbec poprvé se na okruhu 
závodilo už v  roce 1935 a zlaté období 

prožíval areál v letech 1961 až 1967. Pro-
fil tratě připomínal rohlík a startovalo se 
před pavilonem A, odkud dráha vedla 
k pavilonům B a C, kde se jezdci stáčeli 
zpět a pokračovali až k pavilonům G. 

Výstavištní okruh znovu ožil přesně pa-
desát let od posledního závodu. Jen byl 
o zhruba sto metrů kratší a kvůli bezpeč-
nosti přibyly i zpomalovací zatáčky. To ale 
nikomu nevadilo, ani pamětníkům, kteří 
zde před půlstoletím startovali. Za volan-
tem i řídítky se většina z nich houževna-
tě proháněla mezi vytyčenými páskami, 
jako kdyby byl jejich největším soupeřem 
časoměřič se stopkami. Nikdo takový 
ovšem na revivalu nebyl, šlo jen o mo-
toristickou přehlídku historických strojů. 
Nechyběly ani téměř sto let staré modely 

značek Bugatti, Wikov, Aero, Praga nebo 
motocykly Monet, Norton a Rudge. 

Všechna přítomná auta a motocykly ob-
divovala řada návštěvníků, které neodra-
dil sobotní déšť ani nedělní tropické tep-
loty. Spatřit krásu v ceně milionů korun 
se nepoštěstí každý den, vždyť jednotlivé 
historické kousky jsou v podstatě investi-
cí, jež může čas od času změnit majitele. 
Veterány a ropu totiž spojuje jedna vlast-
nost – lze u nich očekávat pouze jeden 
cenový pohyb, a sice směrem nahoru.
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Součástí veletrhu REHAPROTEX 
budou tradiční Dny seniorů
I v  letošním roce jsou součástí doprovodného programu veletrhu REHA-
PROTEX oblíbené Dny seniorů. Jejich program doplní nabídku vystavova-
telů, kteří na veletrhu představí široký sortiment kompenzačních, prote-
tických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek i nabídku produktů pro 
aktivní seniory. 

REHAPROTEX klade důraz na praktic-
ké ukázky používání výrobků vystavova-
telů. Na centrální ploše pavilonu A bude 
k dispozici testovací dráha k vyzkoušení 
jednotlivých výrobků na různých typech 
povrchů a  v  rozmanitých situacích. Ná-
vštěvník tím pádem získá nejenom uce-
lený přehled o  technických možnostech 
prezentovaných produktů, ale může si 
i sám osobně vyhodnotit jejich ovladatel-
nost.  

Doprovodný program
V  rámci doprovodného programu čekají 
na návštěvníky zajímavé přednášky, infor-
mace z oblasti prevence a ochrany zdra-
ví, zážitky z  cest po celém světě nebo 
atraktivní hudební vystoupení. Nenechte 
si ujít například konferenci Cestování po 
železnici pro všechny a seminář k nové-
mu zákonu o pomůckách pro zdravotně 
postižené, které organizuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR.

Ve dnech 20.–21. září se můžete těšit na 
Dny seniorů, které obohatí vystoupení 

Nadi Urbánkové, Zdeňka Junáka a dalších 
umělců. V programu nechybí ani měření 
tlaku, zraku, tělesného tuku, přednášky 
o zdraví, wellness, ukázky sportů a široká 
nabídka volnočasových aktivit. Za zmínku 
stojí seminář Jørgena R. Jørgensena, jenž 
se bude věnovat důsledkům nečinnos-
ti po mozkové mrtvici se zaměřením na 
prevenci snížení kardiovaskulární funkce 
a na fyziologické změny svalů. 

Dobrá rada nad zlato, u nás zdarma!
V nabídce veletrhů nechybí velmi oblíbe-
né dárky z chráněných dílen – z kerami-
ky, ručně vyráběných svíček, proutěného 
zboží, šperků, výrobků z  proutí, mýdel, 
vonných solí či esenciálních olejů a v ne-
poslední řadě textilních výrobků. 
Připravuje se i  rozsáhlé bezplatné pora-
denství Ligy vozíčkářů, Národní rady osob 
se zdravotním postižením nebo ParaCen-
trumu Fenix. S  nákupy zdravotních po-
můcek, jejich případnými reklamacemi, 
s  úskalím nákupu od neseriózních pro-
dejců a  další problematikou pak poradí 
Sdružení obrany spotřebitelů.

19–22 / 09 / 2017
V˘stavi‰tû Brno

www.rehaprotex.cz

Pro aktivní 
a sobûstaãn˘ Ïivot
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Mezinárodní strojírenský 
veletrh 2017 – Další silný ročník se blíží

9.–13. 10. 2017 |  Výstav iš tě  Brno

Necelý měsíc před zahájením 59. mezinárodního strojírenského veletrhu je jas-
né, že se návštěvníci i vystavovatelé mohou těšit na další silný ročník. Dlouho-
době rostoucí česká ekonomika totiž láká k prezentaci na klíčovém průmyslo-
vém veletrhu domácí i zahraniční výrobce. 

Nejvíce zahraničních přihlášek letos opět 
dorazilo z Německa a zajímavé je, že téměř 
pětina německých vystavovatelů se MSV 
zúčastní poprvé. Velmi početně bude za-
stoupena Indie, která se stala oficiální part-
nerskou zemí MSV 2017. Její prezentace 
bude obdobně velkolepá jako loni čínská. 
Centrální expozice Indie obsadí téměř celý 
pavilon A1 a předběžně se očekává účast  
100 indických firem www.indiaatbrno.com. 
 Ohlášeny jsou ještě další oficiální expozice, 
a  to z Číny, Slovenska, Francie, Itálie, Ra-
kouska, Koreje, Ruska a Polska. 

Až třetina účastníků se představí v  rámci 
oboru obráběcí a  tvářecí stroje, nástroje, 
nářadí, svařování a povrchové úpravy. Tech-
nologie pro tváření tradičně obsazují pavilon 
B, který je už kompletně zaplněn. Repre-
zentativní přehlídku nabídne také obor sva-
řovací techniky a technologie pro povrcho-
vé úpravy.

Obor materiály a komponenty pro strojíren-
ství je tradičně druhým největším a letos se 
zde hlásí i významní noví vystavovatelé. Co 
do počtu přihlášek je třetím nejatraktivněj-

ším oborem MSV 2017 zpracování plas-
tů. V  oboru plasty, pryže a  kompozity se 
dlouhodobě zvyšuje zájem o účast stejně 
jako pronajatá výstavní plocha a přihlášeni 
již jsou všichni tradiční vystavovatelé. Také 
obor chemie pro strojírenství letos očekává 
více vystavovatelů zejména v branži maziv 
a olejů. 

Hlavním tématem MSV 2017 opět bude 
průřezový projekt Automatizace – prezen-
tace měřící, řídicí, automatizační a regulač-
ní techniky napříč všemi obory. Samotný 
obor elektronika, automatizace a  měřicí 
technika pak zůstává jedním z  nejsilněji 
obsazených a návštěvníci se opět mohou 
těšit na řadu zajímavých novinek mj. i z ob-
lasti robotizace. 

Souběžně s  MSV 2017 proběhnou také 
dva specializované veletrhy. Již 8. meziná-
rodní veletrh Transport a Logistika předsta-
ví novinky v oborech, které úzce souvisejí 
prakticky s každou průmyslovou výrobou. 
Po úspěšné premiéře v roce 2015 se na vý-
staviště vrátí Mezinárodní veletrh technologií 
pro ochranu životního prostředí ENVITECH.

Horké téma ročníku:  
Průmysl 4.0, automatizace, robotizace a 3D tisk
Doprovodné akce MSV opět prezentují 
trendy průmyslové výroby. Již v  pon-
dělí 9. 10. proběhne konference Robot 
a člověk v  jednom týmu zaměřená na 
možnosti automatizace výroby s využi-
tím cenově dostupných a  kooperativ-
ních robotů. V úterý následuje tradiční 
konference 3D tisk – trendy, zkušenosti 
a obchodní příležitosti.

Problematice Průmyslu 4.0 se věnuje 
také letošní konference Energie pro 
budoucnost XXII. - Energetická efekti-

vita v průmyslové sféře  pro růst podni-
ku. Uskuteční se rovněž v úterý 10. 10. 
a jednat bude mj. o specifických poža-
davcích na elektrickou energii v  kon-
cepci Průmyslu 4.0 a  o  zabezpečení 
v  komunikační technice řídicích pro-
cesů.

Ve středu jsou zájemci zváni na semi-
nář Digitalizace v údržbě a Konferenci 
Technologické agentury - Smart Life. 
Ve stejný den se uskuteční ještě tra-
diční konference Vize v  automatizaci 
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- Industry 4.0 - klíčový doprovodný pro-
gram průřezového projektu Automatiza-
ce, který na MSV již od roku 2000 zvi-
ditelňuje roli měřící, řídicí, automatizační 
a regulační techniky napříč všemi obory.

Přímo v  akci se budoucnost průmys-
lových procesů ukáže v  interaktivním 
projektu Gaben Packaging Live. Tato 
vzorová balicí linka se v pavilonu Z roz-
běhne několikrát denně a  návštěvní-
ci  zhlédnou v komentovaném přímém 
přenosu celý reálný provoz využívají-
cí špičkové technologie: od robotiza-
ce, balení a  značení přes manipulaci 
a  identifikaci až po paletizaci a  distri-
buci.

ElectroPark – přehlídka moderních 
technologií
Expozice Elektrotechnické asociace České republiky v pavilonu Z je velkory-
se pojatou prezentací nejmodernějších technologií, používaných v současných 
strojírenských provozech, kontrastujících se sbírkou historických přístrojů ze 
začátku dvacátého století. 

ABB: Školicí centrum
Společnost ABB představí v  Elektro Par-
ku školicí robotické pracoviště s  robotem 
IRB120 s řídicím systémem IRC5.

ATAS: Elektromotory pohánějící výta-
hové dveře
Kompaktní pohon výtahových dveří spo-
lečnosti STROJON-výtahy s.r.o., splňující již 
dnes nové evropské výtahové normy a šet-
řící prostor a energii. 

AXIANS REDTOO: Bezpečnost prů-
myslových sítí
Aktivní bezpečnostní prvky v  síti Firewall 
a IPS zabraňují útokům na datovu síť. 

DANFOSS: VLT® AutomationDrive FC 
302 s  integrovaným řízením pohybu 
(IMC)
Přináší vysoce přesné polohování a  syn-
chronizaci pomocí jednoduchého střídavé-
ho pohonu. 

ELCOM: Vizualizace online zpracování 
rozsáhlých souborů dat v elektroener-
getice

Společnost ELCOM se vývoji speciálních 
měřicích přístrojů, distribuovaného software 
a komplexním dodávkám věnuje již 25 let.

ELEDUS: Rentgenová kontrola jako 
součást Industry 4.0

S příchodem Industry 4.0 jsme se zaměřili 
i  na zpracování BigDat, která mohou po-
skytovat unikátní zpětnou vazbu do celého 
výrobního procesu. 

IMA: Identifikační systém IMAporter 
OtevírejMobilem

Výběr z doprovodného programu
• 3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti
• Digitální budoucnost České republiky
• Robot a člověk v jednom týmu
• Gaben packaging live 
• Digitalizace v údržbě
• MES – moderní systém pro řízení výroby

Kompletní doprovodný program >>

Obráběcí systémy, vláknové lasery, 
elektrobagr, protipožární skříň na ne-
bezpečné látky, novou generace bub-
linkových fólií, zařízení na odlehčení 
výbuchu nebo nejsilnější průmyslové 
roboty bude možné vidět na nadchá-
zejících strojírenských veletrzích. 

Přehled exponátových novinek >>

Vystavovatelé se představují >>
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www.brnofaircity.cz

ŘÍJEN 2017
VELETRŽNÍ
BRNO

Objevte výhody BRNO FAIR CITY

V  rámci spolupráce s Brnem bude letos během Mezinárodního 
strojírenského veletrhu premiérově odstartován projekt Brno Fair City. 
Pro účastníky veletrhu je připraveno množství výhod a  benefitů, které 
usnadní přístup ke všemu, co Brno nabízí. Do projektu se zapojily přední 
brněnské podniky – zastoupeny jsou restaurace, pivnice, kavár-
ny, vinotéky, bary, kluby, dále také  wellness centra, posilovny či 
sportovní haly. V prostorách brněnských památek a dominant 
se uskuteční ochutnávky vína a piva. Ulehčena bude i doprava 
po městě, především díky spolupráci s Dopravním podnikem 
města Brna, taxi službami či Drink&Drive. 

Mobilní platforma OtevírejMobilem je uni-
verzální řešení pro identifikaci jak klasickými 
RFID prostředky, tak pomocí mobilních za-
řízení s NFC nebo Bluetooth. 

PHOENIX CONTACT: Security Router 
– FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
Produkty mGuard zajišťují špičkovou bez-
pečnost sítě díky flexibilnímu a  rychlému 
firewallu. 

PHOENIX CONTACT: PLCnext Tech-
nology – perspektivní platforma řízení
Platforma PLCnext Technology tvoří základ 
otevřené řídicí platformy s modulárním soft-
warovým řešením, které splňuje všechny 
požadavky světa IoT.
 
PILZ: Smart factory – Bezpečná řešení 
pro automatizaci 
Pilz představí Smart Factory Demonstrator, 

plně automatizované řešení rychlé, flexibilní 
a nákladově efektivní výroby produktů.

SOPO: Hnací jednotka Pendix – revo-
luční řešení v oblasti elektro-cyklistiky
Hnací jednotku můžete během třiceti minut 
namontovat na téměř jakýkoli model rámu. 

STAUBLI: Stäubli TX2-60 „Jenga cell“

Nová generace robotů Stäubli TX2 předsta-
vuje jedinečnou kombinaci maximální bez-
pečnosti a vysoké produktivity. 

TES VSETÍN: Hot Crimping
Zařízení určené k tepelnému krimpování vý-
vodů (drátů) do kabelových ok statorů nebo 
propojek. 

Špičkové 3D technologie od MCAE Systems
Nejvyspělejší světové 3D technologie používané při vývoji výrobků a jejich aplikaci 
v praxi, představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně česká společnost 
MCAE Systems, a to hned ve dvou expozicích. Zatímco v pavilonu Z/047 budou 
k vidění novinky z oblasti 3D tiskáren a 3D skenerů, které doprovodí také ukázka 
služeb s využitím těchto technologických nástrojů, expozice P/064 bude patřit CAD/
CAM procesům.
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Plné haly, nový doprovodný 
program a premiéra 
exponátové soutěže

Dřevo bude na přelomu října a  listopadu vlád-
nout brněnskému výstavišti. Ve dvouletém cyklu 
se do pavilonů vrací veletrh WOOD-TEC, pořá-
daný vždy v lichých letech. Veletrh je nejdůleži-
tějším setkáním odborníků v  dřevozpracujícím 
a  nábytkářském průmyslu v  České republice 
a na Slovensku a ve srovnání s minulými ročníky 
si ten letošní vede mimořádně dobře. 

Na veletrhu se budou prezentovat té-
měř všechny významné firmy působící 
na českém trhu, vystavovatelé navýši-
li výstavní plochy a  realizují rozsáhlejší 
prezentace novinek oproti předchozímu 
ročníku veletrhu. 

Kompletní seznam vystavovatelů a za-
stoupených značek >>

Nová koncepce doprovodného pro-
gramu
Doprovodný program ve WOOD-TEC aré-
ně bude rozčleněn do tematických bloků 
určených pro hlavní skupiny návštěvníků. 
Klíčové části doprovodného programu 
jsou plánovány na středu (technologický 
den) a  čtvrtek (nábytkářský den). Jed-
notlivé části doprovodného programu se 
zaměří například na automatizaci a robo-
tizaci, která může pomoci firmám zvlá-
dat narůstající množství zakázek, dále na 
nedostatek dřeva FSC pro nábytkářský 
průmysl, možnosti outsourcingu pro živ-
nostníky a malé výrobce nebo na trendy 
prezentované na zahraničních veletrzích. 

Na pátek (den odborného školství) se při-
pravují speciální programy pro studenty 
středních odborných škol, které by měly 
mimo jiné informovat budoucí absolventy 
o možnostech uplatnění, případně další-
ho studia. 

Doprovodný program >>  

Exponátová soutěž
Premiéru letos zažije exponátová soutěž 
WOOD-TEC Award. Uzávěrka pro při-
hlášení exponátů je stanovena na 18. ří-
jen, soutěžit se bude ve dvou kategoriích 
shodných s hlavními oborovými skupinami 
veletrhu, tj. dřevozpracujícími stroji a kom-
ponenty pro výrobu nábytku. V hodnotitel-
ských komisích zasednou zástupci profes-
ních asociací, odborných médií a vysokých 

škol. Účast v soutěži je v roce 2017 zdarma. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se soutěžící 
dočkají ve WOOD-TEC aréně v  pavilonu 
A2 už odpoledne prvního dnu veletrhu.

Praktické informace
Veletrh WOOD-TEC 2017 je otevřen od 9 do 
17 hodin, v pátek 3. listopadu do 16 hodin. 
Návštěvníci ho najdou v pavilonech A2 a V, 
parkování je umístěno v areálu výstaviště 
v těsné blízkosti obou pavilonů. Na nejvý-
hodnější vstupné – 140 korun - dosáhnou 
návštěvníci, kteří si koupí vstupenku na 
webových stránkách veletrhu. Zvý-
hodněné vstupné za 80 korun mají orga-
nizované školní skupiny, navíc v pátek mo-
hou veletrh navštívit zdarma.

Více informací na www.wood-tec.cz

31.10. – 3.11. 2017

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
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sportlife

www.festivallife.cz

www.festivallife.cz

Festival Life! nabídne zábavu 
pro celou rodinu
Zdolat lezeckou stěnu, zatančit si s Leošem Marešem, vyzkoušet si nejno-
vější počítačovou hru a vyfotit se s oblíbeným youtuberem. To vše zvládnou 
návštěvníci festivalu Life! powered by GoGEN za jeden den. Od 10. do 12. 
listopadu se na brněnském výstavišti zkrátka nikdo nudit nebude.

Festival Life! nabídne letos poprvé spo-
jení veletrhů SPORT Life!, DANCE Life!, 
IN-JOY Life!, YOU2BER Life! a  nového 
projektu pro ženy Life! STYLE. Na své si 
tak přijdou jak milovníci pohybu, tak i zá-
bavy a životního stylu.

Hubnutí s radami odborníků
Velká pozornost bude věnována tradičně 
oblíbenému tématu hubnutí. Profesionál-
ní trenéři zájemcům ukážou, jak se udržet 
ve formě celý rok a vyhnout se drastic-
kým dietám do plavek. Návštěvníci si ve 
velké fitness zóně v pavilonu V vyzkouší 
například Spinning, kruhový trénink nebo 
cvičení s vlastní vahou. Dozvědí se také 
něco o správném stravování.

Vyhledavači adrenalinu si přijdou na své 
třeba na lezecké stěně. Strach z  výšek 
pak překonají na lanovce u stropu pavi-
lonu nebo na barmském mostu.

Své místo mají na veletrhu i tradiční spor-
ty. Ty najdou lidé v pavilonu G2, kde se 
prezentuje město Brno a  Jihomoravský 
kraj. Čeká tam na ně například florbal, 
basketbal či badminton. Děti určitě potěší 
i ninja dráha a nafukovací atrakce. V ex-
pozicích kraje a města navíc návštěvníci 
potkají slavné sportovce.

Chybět nebude ani sportovní poraden-
ství a testovací zóny. Ty ve svém stánku 
nabídne třeba firma Sanasport. 

Nabitý soutěžní víkend 
Kdo upřednostňuje pasivní sportování, 
ocení pátý ročník závodu MERCEDES-
-BENZ GRAND BMX 2017 o titul Mistra 
ČR ve Freestyle BMX PARKU v pavilonu 
G1. Na stejném místě se uskuteční také 
biketrialové Halové mistrovství Evropy 
2017 a devátý závod seriálu MČR, PČR 
a Poháru ČMF. Premiérově se na výsta-
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višti odehraje také Mistrovství republiky 
v Headisu.

Soutěžit se bude také v tanci. V sobotu 
se koná DANCE Life! Battle, ve kterém 
změří síly nejlepší streetoví tanečníci. 
Kromě toho se mohou lidé těšit třeba na 
Danza Life! Cup a CDO.

Tanec se Sokolem, Marešem a Kra-
inovou
Hýbat do rytmu se nebudou jen profe-
sionální tanečníci. Sobotní odpoledne 
bude opět ve znamení pokusu o  pře-
konání tanečního rekordu. Letos se ho 
zúčastní opravdu silná sestava. Ostříle-
ný Ondřej Sokol, pohotový Leoš Mareš 
a krásná Simona Krainová. Aby pokořili 
stávající rekord, musí na hit Can’t Stop 
The Feeling! roztančit více než 1 577 lidí.

Ti, kteří raději tančí v  menším počtu, 
ocení desítky workshopů pod vedením 
špičkových umělců z  České republiky 
i zahraničí.

Přes 100 počítačů pro veřejnost
Festival Life! není jen o sportu. Jeho dů-
ležitou součástí je také moderní zábava. 
O tu se v pavilonu B postarají nejmoder-
nější technologické vychytávky. Návštěv-
níci si vyzkouší třeba brýle pro virtuální 
realitu nebo si zahrají na počítačích. Těch 
bude v pavilonu připraveno více než sto. 
Dvě pódia pak nabídnou finále Mistrov-
ství ČR v počítačových hrách a Vodafo-
ne Mistrovství ČR v mobilních hrách. Ti 
nejlepší zabojují o ceny v hodnotách sto 
tisíců korun.

Youtubeři pobaví mládež, stylisté 
budou hýčkat ženy
Zdatní hráči na počítačích se najdou 
i mezi fenoménem mládeže – youtubery. 
Ti na výstaviště dorazí 11. listopadu. Tee-
nagery potěší třeba House, FattyPillow, 
Anna Šulc nebo Gabrielle Hecl, kteří si 
připravili VIP program. V  něm fanouš-
kům zazpívají, popovídají jim své zážitky 
a hlavně se s nimi vyfotí.

Posledním z  projektů, který je součás-
tí festivalu Life!, je letošní novinka Life! 

STYLE. Ta potěší hlavně ženy. V pavilo-
nu A je totiž budou rozmazlovat vizážis-
té, kadeřníci, manikéři a pedikéři. Stylista 
Ivan Šablatúra pak všem poradí s vhod-
ným oblečením. Z  pavilonu tak každá 
žena odejde o několik let mladší. 
Nikdo se nebude nudit ani večer. Z pát-
ku na sobotu to v pavilonu C ožije Prigl 
Hall Party, o večer později si všichni urči-
tě užijí Hip Hop Life! párty.

www.festivallife.cz

Festival Life!  10.–12. 11. 2017

Otevřeno denně od 9 do 18 hodin, v neděli se zavírá v 16 hodin.

Základní jednodenní vstupné:  ........................................................... 200 Kč
Denní vstupné v on-line předprodeji:  ................................................. 150 Kč
Rodinné jednodenní vstupné:  ........................................................... 400 Kč
3denní vstupné:  ................................................................................ 450 Kč
3denní vstupné v on-line předprodeji:  ............................................... 300 Kč
VIP Life! vstupné:  .............................................................................. 890 Kč
VIP Life! vstupné v on-line předprodeji:  ............................................. 690 Kč
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Rekordní ročník veletrhu 
Caravaning Brno se blíží
Letošní veletrh Caravaning zaplní vedle tradičního pavilonu P i  sousední 
pavilon F o rozloze čtyři tisíce metrů čtverečních. Návštěvníci brněnského 
výstaviště tak uvidí ještě více modelů karavanů a obytných vozů než kdy 
předtím. 

Novinky i stálice na trhu
Na největším veletrhu karavanů a  obyt-
ných vozů ve střední a východní Evropě 
představí novinky pro nadcházející rok 
i osvědčené modely více než 50 význam-
ných značek. Ty na veletrhu představí na-
příklad firmy Caravan Metropol, Finaso, 
Adria Karavany Sedlčany, PV Caravan, 
Caravan Centrum Pardubice, Camping-
world Neugebauer, Procamping, Hyundai 
Centrum Praha, Blue Rent, Rinen, Top 
Trade, J.M.Trade, HV Caravans a  další. 
Nově svoji nabídku automobilů také před-
staví firma Karavan Travel, Fibich Cam-
ping Cars nebo Mercedes-Benz Česká 
republika.

Bohatý výběr příslušenství
Návštěvníci se mohou těšit i na příslušen-
ství a vybavení obytných aut a karavanů. 
Stranou pozornosti nezůstane ani příslu-
šenství a  potřeby pro kempování. Vedle 
stálého vystavovatele a  partnera akce – 
Asociace kempů – představí své služby 
a možnosti ubytování také několik zařízení 
z Rakouska nebo Itálie.

Doprovodný program zaujme neje-
nom rodiny
Nablýskané karavany a obytné vozy do-
plní i letos atraktivní doprovodný program. 
Nejen začátečníkům poradí odborníci na 
slovo vzatí. O  zážitky z  cest po celém 
světě se pak podělí zkušení karavanisté.

Důležitým tématem letošního veletrhu 
je i  bezpečnost. BESIP pro návštěvníky 
připravil simulátor i  takzvané alkoholové 
brýle, které navozují pocit opilosti. Nově 
se část programu orientuje i  na rodiny 
s dětmi. Zájemci se tak například dozví, 
jak správně připoutat dítě v autosedačce.

AGROTEC LIFE RALLY SHOW
Na své si přijdou také fanoušci závodních 
strojů. Ve spolupráci s firmou Agrotec se 
opět připravuje AGROTEC LIFE RALLY 
SHOW. V programu nebude chybět jízda 
zručnosti s civilní technikou, závody vete-
ránů a samozřejmě ani hlavní závod včet-
ně autogramiád jezdců, prohlídek závod-
ních vozů a soutěží pro fanoušky.

www.caravaning-brno.cz

CARAVANING
BRNO

• 15.000 m2 novinek a trendÛ
• na 50 renomovan˘ch znaãek
• prodej doplÀkÛ a pfiíslu‰enství
• odborné poradenství / záÏitky z cest
• bazar karavanÛ
• minicamp pro fanou‰ky a mnoho dal‰ího...

V˘stavi‰tû Brno
9.- 12. 11. 2017

Nejvût‰í specializovaná v˘stava
karavanÛ a obytn˘ch vozÛ v âR!
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Listopadové Minerály Brno 
doplní výstava zeolitů i šperků
Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin Minerály 
Brno je jednou z největších mineralogických akcí v České republice, která 
se koná dvakrát ročně. V podzimním termínu 18. a 19. listopadu se usku-
teční v pavilonu B brněnského výstaviště. 

Výstavy Minerály Brno se zúčastní okolo 
200 vystavovatelů, kteří pro návštěvníky 
připraví sortiment šperků, drahých ka-
menů, minerálů, sběratelských kamenů, 
přírodnin, fosilií, dekoračních předmětů, 
bytových doplňků i odborné literatury. 
Výstava začíná vždy v  devět hodin do-
poledne, základní vstupné je 100 Kč.

Připravují se i tři doprovodné výstavy. 
Tématem hlavní výstavy budou zeolity, 
které patří do skupiny křemičitanů (sili-
kátů). Tyto nerosty vynikají svou krásou, 
křehkostí, bohatostí vývinu krystalových 
jedinců, ale také průmyslovým využitím. 
Právě proto nese výstava název Křehká 
krása zeolitů.

Kromě exponátů od tradičních zapůjčite-
lů se ve vitrínách můžete těšit i na vzor-
ky z depozitářů Moravského zemského 
muzea. Uvidíte tak historické sběry z do-
mácích i  zahraničních lokalit známých 
prvorepublikových sběratelů, například 
od Č. Růžičky, J. Bakeše nebo J. Šťast-
ného. Výstava zeolitů poskytne téměř 
ucelený přehled dnes známých mine-
rálních druhů této skupiny. Zaujme vás 
tvarovou i  barevnou pestrostí exponátů 
s akcentem především na ty z českých, 
moravských a slezských lokalit. Zastou-
pené ale budou i jiné významné regiony 
výskytu zeolitů – například Slovensko, 
Rusko, Itálie, Německo, Kanada či USA. 
Nejvýznamnější lokality, jako jsou Marko-
vice u Čáslavi, Dobrná u Děčína, Marián-
ská skála u Ústí nad Labem, Indie – okolí 
Poony, Island, Faerské ostrovy, Kazach-
stán – Sarbaj, se dočkají vlastních vitrín.

Zpestřením bude menší výstavka brou-
šených zeolitů, ať už kabošonů, ale také 
nemnoha fazetových výbrusů. Expozice 
tedy nabídne komplexní vhled do této 

křehké a velice estetické třídy minerálů, 
z nichž mnohé druhy jsou z českých lo-
kalit pojmem také v cizině a často zdobí 
nejedno věhlasné zahraniční mineralo-
gické muzeum.

Prezentované minerály doplní makrofo-
tografie krystalů různých, zejména čes-
kých zeolitů od fotografa Petra Fuchse. 

Šperky z turnovského muzea
Druhá výstava naváže také na tradiční 
prezentaci významných a  originálních 
autorů – šperkařů, kteří ve své tvorbě 
využívají především přírodní kámen. 
Tentokrát nepůjde o  expozici jednoho 
autora, ale kurátor sbírky šperků Mu-
zea Českého ráje v  Turnově PhDr. Mi-
roslav Cogan přiveze vybrané exponáty 
z  muzejní sbírky. Tu buduje už několik 
let z  vybraných nejlepších autorských 
šperků v  rámci Mezinárodního šper-

kařského sympozia, které se v Turnově 
koná už od roku 1984.

Autoři, kteří se Sympozia účastní, si ob-
vykle kameny zasazované do svých 
šperků sami naleznou v  Českém ráji 
a zpracují je. Jedná se například o čes-
ké granáty, olivíny, acháty, chalcedony 
a jaspisy. Za více než třicet let přijelo na 
Sympozia přes dvě stě domácích i  za-
hraničních autorů, z nichž někteří v sou-
časnosti patří ke šperkařské špičce.

Poslední menší doprovodnou výstavu zajistí 
opět doktor Cogan. Uvidíte na ní netradič-
ní šperkařské a dekorativní suroviny České 
republiky. Těšte se na známější i zcela nové 
drahé a  dekorativní kameny v  zajímavý 
kompletech: přírodní surovina – nábrus – 
šperkový kámen – šperk.

www.bvv.cz/mineralybrno
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Symfonie sirén  
na brněnském výstavišti

Pavilon P rozezní tóny  
muzikálu West Side Story

Sto let od revoluce, která proměnila svět a určila svéráz 20. století. To je téma, 
které pro letošní ročník festivalu Moravský podzim zvolil dramaturg pořádají-
cí Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Symfonie sirén, jeden ze série říjnových 
koncertů, se pak 21.10. uskuteční v pavilonu A brněnského výstaviště.

Program: Arsenij Avraamov / Andreas 
Ammer, FM Einheit – Symfonie sirén
dramaturgie: Lukáš Jiřička
režie: Matyáš Dlab

V  roce 1922 zrealizoval Arsenij Avraa-
mov v Baku mimořádnou zvukovou udá-
lost pod názvem Symfonie sirén – jeden 
z nejsmělejších monumentů ruské avant-
gardy dvacátých let 20. století. Jednalo 
se o monstrózní kompozici pro přístavní 
město, na níž se podílela celá kaspická 
námořní flotila, dvě baterie dělostřelectva, 
několik vojenských regimentů včetně de-
chovek, nákladní automobily, hydroplány, 
parní lokomotivy s  přidanými píšťalami, 
studenti konzervatoře a množství profe-

sionálních hudebníků a  několik velkých 
smíšených, mužských, ženských i  dět-
ských sborů. Avraamov řídil představení 
pomocí dvou praporů z vysoké věže.

Pro brněnské provedení bude přebrán 
koncept symfonie, utvářené ze zvuků 
města a hudebních performancí, ovšem 
nikoliv válečného sovětského přístavu, 
nýbrž vnitrozemského středoevropského 
současného Brna.

www.moravsky-podzim.cz

Rekonstrukce Janáčkova divadla přesunula brněnskou hudební scénu na 
nové působiště. Nová sezona se stěhuje do Mahenova divadla, Biskupského 
dvora nebo na výstaviště. Právě tam bude mít v listopadu v pavilonu P pre-
miéru slavný muzikál West Side Story a v prosinci Faust a Markéta Charlese 
Gounoda.

Choreografie: Mário Radačovský
Hudba: Leonard Bernstein
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie a režie tohoto moderního 
pojetí příběhu Romea a Julie se chopil 
umělecký šéf Baletu Národního divadla 
Brno a zkušený choreograf Mário Rada-
čovský. Diváci se mohou těšit na oprav-
du hvězdné obsazení! Například ve dvou 
hlavních mužských rolích se představí 
demisólisté Baletu NdB Martin Svobod-
ník (CZE) a Arthur Abram (CAN).

Premiéra nové show Baletu NdB se ode-
hraje na velkolepé scéně pro tisíc diváků 
v sobotu 25. listopadu 2017.

www.westsidestory.cz
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Podzimní MOTORTECHNA
Příznivci historických vozidel, motocyklů, renovátoři, sběratelé a nadšenci 
se opět mohou těšit na tradiční podzimní Motortechnu, která se uskuteční 
21.10. v areálu brněnského výstaviště. 

Narůstající zájem 
ze strany vystavo-
vatelů i  návštěv-
níků jen potvr-
zuje jedinečnost 
a  oblíbenost této 

akce. V minulých letech se prezentovalo 
na 400 vystavovatelů a více než 4000 zá-
jemců o koupi. Se zvyšujícím se počtem 
účastníků roste i počet zahraničních ná-
vštěvníků (zastoupeno je Slovensko, Pol-
sko, Maďarsko, Rakousko, Německo, 
Slovinsko, Litva, Itálie, Holandsko a další).
Brány výstaviště se otevřou již v  8 hod. 
Vstupné na akci - 130 Kč. Parkovné - 50 Kč

Další informace naleznete na: 
www.motortechna.cz
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Více informací o službě najdete zde >>

Styl Kabo II Brno

Made In Steel Milano

PolMedLab Krakow

Automechanika Birmingham

Czech Raildays Ostrava

European Congress
of Pathology Amsterdam

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě
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Změna termínů vyhrazena

2017 září–prosinec
19.–22. 9. REHAPROTEX

23.–24. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–13. 10. MSV

9.–13. 10. Transport a Logistika

9.–13. 10. ENVITECH

21. 10. MotorTechna Brno

31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS

31. 10.–3. 11. WOOD-TEC

9.–12. 11. Caravanning Brno

10.–12. 11. Life!

18.–19. 11. MINERÁLY BRNO

24.–25.11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání

8.–17. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

2018 leden–srpen
13.–14. 1. Národní výstava psů 

17. 1. Zelená burza

18.–21. 1. GO

18.–21. 1. REGIONTOUR

3.–4. 2. DUO CACIB

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

27. 2.–3. 3. SALIMA/VINEX

27. 2.–2. 3. SALIMA TECHNOLOGY

27. 2.–2. 3. MBK

27. 2.–2. 3. INTECO

27. 2.–2. 3. EmbaxPrint

8.–11. 3. MOTOSALON

9.–11. 3. OPTA

15.–18. 3. PRODÍTĚ

16.–18. 3. RYBAŘENÍ

20.–23. 3. AMPER

8.–12. 4. TECHAGRO

8.–12. 4. Silva Regina

8.–12. 4. BIOMASA

21. 4. MotorTechna Brno

25.–28. 4. Stavební veletrhy Brno

25.–28. 4. DSB

25.–28. 4. MOBITEX

25.–28. 4. URBIS SMART CITY FAIR

6.–9. 5. 
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

15.–17. 5. VVVI 2018

18.–20. 5. Animefest

24.–26. 5. InDent

26.–27. 5. MINERÁLY BRNO

26.–27. 5. GRAND PRIX VINEX

23.–24. 6. INTERCANIS

18.–20. 8. STYL

18.–20. 8. KABO

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
http://www.kardio-cz.cz/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://amper.cz
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.grand-prix-vinex.cz
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/indent/
http://veletrhvedavyzkuminovace.cz
https://www.animefest.cz
http://www.bvv.cz/urbis
http://www.bvv.cz/mobitex
http://www.bvv.cz/dsb
http://www.bvv.cz/svb
http://www.bvv.cz/biomasa
http://www.bvv.cz/salima-technology/
http://www.bvv.cz/silva-regina/
http://www.bvv.cz/techagro/
http://www.bvv.cz/rybareni/
http://www.bvv.cz/prodite/
http://www.bvv.cz/opta/
http://www.bvv.cz/motosalon/
http://www.bvv.cz/embaxprint/
http://www.bvv.cz/inteco/
http://www.bvv.cz/mbk/
http://www.bvv.cz/salima/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/duo-cacib/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.zelena-burza.cz
http://www.bvv.cz/stavebni-centrum/
http://www.bvv.cz/vanocni-trhy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/sport-life/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
http://www.bvv.cz/wood-tec/
http://www.gaudeamus.cz
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.bvv.cz/envitech/
http://www.bvv.cz/transport-logistika/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.bvv.cz/rehaprotex/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
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