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Účast na Stavebních veletrzích Brno 
je 2. nejpoužívanějším marketingovým 
nástrojem pro oslovení zákazníků či partnerů pro 76 % 
všech vystavovatelů.

Spolu s fi remními webovými stránkami, vlastní sítí 
obchodních zástupců a reklamou v odborném tisku 
patří mezi 4 nejefektivnější marketingové nástroje 
vystavovatelů.

38 % vystavovatelů bylo spokojeno s počtem navázaných 
obchodních kontaktů, příčina nenavázání nových 
kontaktů na veletrhu je většinou vystavovatelů spatřována 
v dopadech ekonomické krize, celkovém útlumu oboru 
a nižší koupěschopností zákazníků.

Zúčastní se Vaše fi rma příštího ročníku?

SPOKOJENOST 
VYSTAVOVATELŮ

…s počtem navázaných kontaktů …s úrovní služeb pro vystavovatele

…přišla ta „správná klientela“ …s organizací a poskytovanými službami BVV

Zúčastní se Vaše fi rma příštího ročníku?

Spíše ano
Určitě ano
Nevím
Spíše ne
Určitě ne

STATISTIKA VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
1123    VYSTAVOVATELŮ A ZASTOUPENÝCH FIREM 

vystavovatelé počet zemí

celkem tuzemsko zahraničí

IBF 561 441 120 18

SHK 157 142 15 8

URBIS INVEST 
a TECHNOLOGIE

75 66 9 2

MOBITEX 103 94 9 6

NSC EDEN 3000 222 222 0 1

POVODNĚ 5 5 0 1

CELKEM 1 123 970 153 24

48 793 m2
  VÝSTAVNÍ PLOCHY

výstavní plocha tuzemsko + zahraničí

celkem krytá volná

IBF 29 919 11 884 18 035

SHK 4 956 4 668 288

URBIS INVEST 
a TECHNOLOGIE

1 848 688 1 160

MOBITEX 4 241 4 241 0

NSC EDEN 3000 5 813 550 5 263

POVODNĚ 2 016 0 2 016

CELKEM 48 793 22 031 26 762



STATISTICKÁ DATA NÁVŠTĚVNÍKŮ

VLIV NA ROZHODOVÁNÍ O NÁKUPU INVESTIC A ZBOŽÍ VE FIRMĚ:

Statistická data byla auditovaná fi rmou BDO CS s. r. o. Marketingové průzkumy zpracovala agentura Ipsos Tambor.

Rozhoduje
Spolurozhoduje
Poradní hlas
Nemá vliv

Spíše ano
Určitě ano
Nevím
Spíše ne
Určitě ne

Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čínská lidová republika, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kuvajt, Libanon, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovenská Repub-
lika, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Spolková 
Republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Velká Británie

…s počtem vystavených produktů a služeb

NÁVŠTĚVNÍCI BYLI NEJVÍCE SPOKOJENI:

…stavba rodinného domu, chaty

…rekonstrukci exteriéru (fasáda, okna, střecha)

…rekonstrukci interiéru domu, bytu (kuchyň, podlahy, koupelna)

…vybavení interiéru (nábytek, koberce)

PLÁNY NÁVŠTĚVNÍKŮ DO JEDNOHO ROKU:

…s atraktivitou vystavených produktů či služeb

…s počtem českých vystavovatelů

…s počtem uzavřených obchodních kontaktů

…s atraktivitou doprovodného programu

OCHOTA ODBORNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘIJÍT PŘÍŠTĚ

S návštěvou veletrhu bylo celkově spokojeno 75 % návštěvníků.

66 326    NÁVŠTĚVNÍKŮ Z 37 ZEMÍ



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZLATÉ MEDAILE IBF 2011

1  |  MAXPLUS 250 N

Výrobce: 
Josef Dvořák IZOPOL, www.izopol.cz

Vystavovatel: 
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., 
nepivoda@nepivoda.cz

Popis: 
Stěnový díl maxplus 250N (tloušťka 
dílu – tedy síla izolace je 250 mm) byl 
vyvinut pro systémy ztraceného bednění 
z polystyrenu maxplus a maxplus aku, 
kde slouží jako venkovní tepelná izolace. 
Jeho základní použití je určeno pro 
pasivní a nízkoenergetické domy, jejichž 
požadavky na tepelně-izolační vlastnosti 
obvodových stěn jsou značné. Pro tyto 
domy je výrobek primárně určen.

2  |  Pásový dozer Caterpillar D7E

Výrobce: 
Caterpillar Inc., www.cat.com

Vystavovatel: 
Phoenix-Zeppelin, s.r.o., www.p-z.cz

Popis: 
V současné době, kdy se hledají cesty 
ke snížení spotřeby pohonných hmot 
a snížení nákladů, představuje společ-
nost Phoenix-Zeppelin, výhradní dovoz-
ce strojů Caterpillar v České Republice, 
pásový dozer D7E s dieselelektrickým 
pohonem. Cat D7E byl zkonstruován 
s využitím nového revolučního elektric-
kého systému s AC pohonem a motorem 
Cat C9.3 ACERT™. Výsledkem je vynika-
jící výkon při hrnutí materiálu, mimo-
řádná manévrovací schopnost, plynulé 
ovládání rychlosti bez ztráty výkonu, 
všestranné využití a zcela nová kabi-
na s vynikajícím výhledem s důrazem 
na bezpečnost a hygienu práce.

3  |  Kolový nakladač Volvo L150G

Výrobce: 
Volvo Construction Equipment

Vystavovatel: 
Volvo Stavební stroje Czech s.r.o.

Popis: 
Kolový nakladač pro těžbu, nakládání, 
přepravu a manipulaci s materiálem.

4  |  Schody pro rovné střechy

Výrobce: 
Wippro Türen- und Treppenwerk 
Wipplinger Ges.m.b.H. &CO.KG., 
www.wippro.at

Vystavovatel: 
Wippro Türen- und Treppenwerk 
Wipplinger Ges.m.b.H. &CO.KG., 
www.wippro.at

Popis: 
Firma Wippro přichází s inovací výlezu 
na rovné střechy s označením FDA, 
který splňuje vysoké nároky na izolaci 
a požadavek stabilní konstrukce. Schody 
FDA mají protipožární odolnost. Díky 
spodnímu a hornímu vysoce izolačnímu 
víku splňují schody tepelnou izolaci 
U = 0,3 W/m2K.



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZLATÉ MEDAILE SHK 2011

1  |   Rekuperační jednotka 
EHR 325 Ekonovent

Výrobce: 
SOLER & PALAU S.A.,Španělsko, 
www.solerpalau.com

Vystavovatel: 
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., 
www.elektrodesign.cz

Popis:
EHR 325 Ekonovent je moderní 
a kompaktní rekuperační jednotka, 
určená pro řízené větrání bytů 
a rodinných domů. Díky své 
kompaktnosti se vyznačuje snadnou 
montáží, velmi jednoduchou 
obsluhou, tichým provozem a vysokou 
spolehlivostí.
Samozřejmostí je protiproudý výměník 
s účinností až 92%, stejnosměrné 
EC motory s velmi nízkou spotřebou, 
dálkové bezdrátové ovládání s možností 
týdenního programování na každý den 
zvlášť a automatický by-pass. 
Nadstandardem je pak regulátor 
konstantního průtoku vzduchu a externí 
spínač (bezdrátový) pro rychlé provětrání 
bytu či domu.
Ve spojení s modulem HP5 získáte 
vytápěcí a chladicí jednotku s rekuperací 
a tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. 

2  |  ROTEX SOLARIS
Výrobce: 
ROTEX Heating Systems GmbH, www.
rotex-heating.com

Vystavovatel: 
ENBRA a.s., www.enbra.cz

Popis:
Beztlaký drain-back solární sytém 
SOLARIS pro ohřev TV a podporu 
vytápění využívá k získávání energie 
ze slunce přímo vodu z beztlakého 
plastového zásobníku ROTEX. Voda 
v zásobníku je pouze pro akumulaci 
energie. Ohřev TV je řešen průtokově 
přes nerezové vlněnce. Možnost 
zapojení dalšího zdroje a el. topné tyče. 
Minimální potřeba místa s jednoduchou 
montáží

3  |   DUPLEX ALFA 3V – 
teplovzdušná vytápěcí 
a větrací jednotka 
s vestavěným tepelným 
čerpadlem VZDUCH

Výrobce: 
ATREA s.r.o., www.atrea.cz

Vystavovatel: 
ATREA s.r.o., www.atrea.cz

Popis:
Jedná se o ucelenou energetickou 
centrálu pro rodinný dům, která 
zajišťuje teplovzdušné vytápění objektu, 
rovnotlaké řízené větrání s rekuperací 
tepla z odpadního vzduchu, chlazení, 
přípravu nabíjecí vody pro akumulační 
zásobník, přípravu topné vody pro 
vytápění a VZT systém, možnost 
připojení solárního systému nebo 
přípravu topné vody pro podlahový 
okruh topení. Díky kompaktnosti zařízení 
je výrazně snížen nárok na instalační 
prostor v porovnání s klasickými 
skladebními systémy realizací.

4  |   Řídicí systém ke krbovým 
vložkám s vodním pláštěm 
Regulátor RT-08G TATAREK 
+ regulační klapka přívodu 
vzduchu ø 100, 120, 150

Výrobce: 
Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy 
Tatarek

Vystavovatel: Zakład Elektroniczny 
TATAREK Jerzy Tatarek

Popis:
RT-08G je mikroprocesorový regulátor 
s grafi ckým displejem, řídící ohřívací 
oběh (UT a TUV), ve kterých jsou 
zdrojem tepla krbové vložky s vodním 
pláštěm. Provoz vložky je regulován 
pomocí uzavíratelné kapky přívodu 
vzduchu ke spalování.

Základní funkcí regulátoru je udržování 
teploty ve vodím plášti vložky za zadané 
hodnotě. Tento proces je realizován 
hlavně plynulým přivírání či otvíráním 
klapky, přivádějící vzduch do spalovací 
komory, v závislosti na teplotě, 
naměřené ve vodním plášti. Regulátor je 
vybaven třemi teplotními čidly. Zajišťuje 
automatickou obsluhu systému ústředního 
topení (TU), sytému teplé užitkové vody 
(TUV) nebo systému s expanzní nádobou.



ČESTNÉ UZNÁNÍ 
HODNOTITELSKÉ KOMISE 
A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
VELETRHY BRNO, a.s.

1  |   Splyňovací kotel 
ATTACK DPX LAMBDA

Výrobce: 
ATTACK, s.r.o.

Vystavovatel: 
ATTACK, s.r.o.

Popis:
Splyňovací kotol ATTACK DPX vo verzii 
Lambda je určený pre úsporné a eko-
logicky šetrné vykurovanie rodinných 
domov, chatiek, malých prevádzok, dielní 
a podobných objektov. Predpísaným 
palivom pre kotol ATTACK DP je suché 
drevo. Pri plnom využití nakladacieho 
zásobníka možnosť nepretržitého horenia 
8 až 12 hodín.

FOTOGALERIE



ŘEKLI O VELETRHU

Richard Sedláček, obchodně technický poradce, 
Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.:
Lias Vintířov má svoji expozici na  svém obvyklém 
místě v pavilonu A2. Na letošním veletrhu jsme měli 
několik přínosných schůzek, pozvali jsem si samo-
zřejmě obchodní partnery. Vždy je dobré potkat se 
s nimi osobně. Veletrh jako takový se nám velmi líbil, 
návštěvnost byla letos určitě lepší než loni.

Josef Humpolík, ředitel regionu východ, 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Firma zhodnotí účast na veletrhu společně s dalšími 
aktivitami fi rmy až v dalším období, asi tak za dva 
měsíce. 

Marie Borisová, technicko-obchodní poradce, 
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Na veletrhu jsme už po jedenácté. Neúčastnit se ve-
letrhu v Brně pro nás není možné, nedovedeme si 
top představit. Zákazníci nás totiž každý rok v pavi-
lonu A2 hledají. Naše fi rma totiž každý rok přichází 
na veletrh s novinkami, už několikrát obdržely naše 
výrobky prestižní Zlatou medaili. Byli jsme velice 
spokojeni, v  naší expozici bylo pořád plno. Získali 
jsme nové kontakty na koncové zákazníky i na fi rmy. 

Jan Horák, Vaillant Group Czech s.r.o. 
Letošní návštěvnost byla vyšší než na loňském roč-
níku. Ekonomické výsledky z účasti na veletrhu se 
promítají do našeho celkového ročního hodnocení, 
v  současnosti se nedá říci, jak jsme byli úspěšní. 
Naše expozice byla spíše určena koncovým ná-
vštěvníkům. 

Leoš Nykl, obchodní zástupce KORADO, a.s.
Dá se říci, že od středy byla dobrá návštěvnost, nej-
větší pak samozřejmě v sobotu, kdy chodili koncoví 
zákazníci. Úroveň expozic byla dobrá, i když přijelo 
méně fi rem z naší branže. Naše fi rma byla s účastí 
na veletrhu spokojena.

Marian Grzegorz, projektový manažer, 
ROMOTOP spol. s r.o.
Návštěvnost byla stejná jako v  loňském ročníku. 
V  Brně jako vždy byly v  pohodě jednání s  našimi 
partnery. Z našeho hlediska jsme byli spokojeni, ne-
boť naši expozici navštěvovali zákazníci, kteří věděli 
co chtějí a měli konkrétní požadavky. 

Kateřina Pokorná, komunikační koordinátor, 
Atlas Corpo s.r.o.
Na veletrhu jsme byli velmi spokojeni, neboť k nám 
dorazili všichni koncoví zákazníci, které jsme na tuto 
prestižní akci pozvali. Přišla i  řada nových, účast 
i přes nevoli počasí byla vynikající. Jsme spokojeni.

Pavel Kučera, Inženýr pro Českou republiku 
a Slovensko, Ammann Asphalt
S veletrhem jsme byli spokojeni, i když by nám lépe 
vyhovoval z hlediska naší fi rmy podzimní termín. Po-
zvali jsme si fi rmy i  koncové zákazníky, všichni se 
dostavili, akce se vydařila. 

Jan Kadubec, vedoucí marketingu, 
LIEBHERR – STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.
Letošní ročník byl pro nás úspěšný, pozvaní zákazníci 
se dostavili a jednání v naší pěkné expozici byla pří-
jemná. Úspěšnost veletrhu budeme teprve vyhodno-
covat, ale přesto můžeme říci, že jsme byli spokojeni.

Bohuslav Bartůněk, technický poradce, LOMAX:
Překvapila mě návštěvnost mě návštěvnost tohoto 
veletrhu, byly zde zastoupeny silně některé regiony, 
například Pardubicko, přijeli i lidé z Plzně i Domažlic. 
Firma byla se svou účastí spokojena. Zázemí v pavi-
lonu P bylo vynikající. 

Michal Kuběna, obchodní manažer, TRIDO, s.r.o. 
S veletrhem jsme byli spokojeni, uzavřeli jsme nové 
kontrakty a  řadu obchodů s koncovými zákazníky. 
Samozřejmě jsme si do Brna pozvali k  jednání ob-
chodní partnery. 

Petra Holubcová, marketing, VELUX
Na  veletrhu probíhaly obchodní schůzky, dostavili 
se i koncoví zákazníci. Z hlediska fi rmy šlo o dobrou 
akci, získali jsme konkrétní objednávky.

Kateřina Kadlecová, marketingový manažer, 
USSPA, s.r.o.
Po  sobotní návštěvnosti, téměř smršti, jsme velmi 
spokojeni. Uzavřeli jsme řadu obchodů a přišlo hod-
ně lidí. Byli jsme velmi spokojeni, lidé nás navštěvují 
každý rok opakovaně. 

Jaroslav Trávníček, zástupce obchodního 
ředitele, TEIKO spol. s r.o.
Na veletrhu se nám tradičně velmi líbí, naše fi rma je 
spokojená se svou účastí na všech ročnících. Expo-
zici navštívila řada nových potenciálních zákazníků.



FOTOGALERIE
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PARTNEŘI
Spolupořadatelé
SPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
ČKAIT –  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě
SMO – Svaz měst a obcí ČR
EIA – Českomoravská elektrotechnická asociace
Messe Düsseldorf GmbH

Odborní partneři
Cech topenářů a instalatérů ČR
Asociace krajů ČR
Asociace montážních fi rem technických zařízení
Asociace podniků topenářské techniky
Společnost pro techniku prostředí
Česká společnost pro osvětlování
UICB – International Union of Building Centres
EHI – European Heating Boilers Association

Média na veletrhu
Počet akreditovaných novinářů – tuzemsko 425
Počet akreditovaných novinářů – zahraničí 67
Celkem 492

hlavní mediální partner mediální partneři

reklamní partner



Nejnovější trendy 
ve stavebnictví, úsporách 

energií a interiéru

24.–28. 4. 2012
Brno–Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 888
Fax: +420 541 152 889
ibf@bvv.cz
shk@bvv.cz
elektro@bvv.cz
urbisinvest@bvv.cz
www.bvv.cz


