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Stavební veletrhy Brno

Ředitel projektu
Radim Tichý
tel.: +420 541 152 888
e-mail: ibf@bvv.cz

Asistentka
Lenka Dyková
tel.: +420 541 152 888
e-mail: ldykova@bvv.cz

Hana Zikmundová
tel.: +420 541 152 863
e-mail: hzikmundova@bvv.cz

Kamila Stroinová
tel.: +420 541 152 882
e-mail: kstroinova@bvv.cz

Hana Kmínová
tel.: +420 541 152 897
e-mail: hkminova@bvv.cz

Aleš Gregor
tel.: +420 541 152 828
e-mail: agregor@bvv.cz

fax: +420 541 152 889

MOBITEX

Ředitel projektu
Miloň Mlčák
tel.: +420 541 152 520
e-mail: mobitex@bvv.cz

Asistentka
Jitka Pazdírková
tel.: +420 541 152 520
e-mail: jpazdirkova@bvv.cz

René Jurčík
tel.: +420 541 152 997
e-mail: rjurcik@bvv.cz

fax: +420 541 153 066

Public relations  
a reklama
Jana Tyrichová
tel.: +420 541 152 890
e-mail: jtyrichova@bvv.cz

fax: +420 541 152 889

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

mobitex@bvv.cz
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Zjednodušte si přihlášení na veletrh!

Využijte
 elektronickou přihlášku na 

www.bvv.cz/e-prihlaska 
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Využijte možnosti vystavovat levněji 
– přihlaste se do 31. 10. 2011.
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Vážení vystavovatelé, 
abychom Vám usnadnili přihlášení na veletrh, zavedli jsme pro 
Vás elektronickou verzi přihlášky. Jaké to má pro Vás výhody?
•   Šetříme Váš čas! Přihlášku vyplníte za několik málo minut 

ve svém počítači.

•   Přehledná navigace a interaktivní nápověda provází 
každý Váš krok!

•   Předvyplněné základní informace – v případě, že jste 
vystavovali v letech 2008 – 2011 můžete využít přímého 
linku do Vaší přihlášky. Tento individuální prolink jsme Vám 
v minulých dnech odeslali na Váš email. 

Souběžně se Stavebními veletrhy Brno 
se uskuteční tyto veletrhy:

MOBITEX Mezinárodní veletrh bydlení
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového vybavení, 
kterého se účastní přední výrobci a dodavatelé nábytku 
a bytového vybavení na českém trhu, tvoří alternativní 
nabídku produkce oproti obchodním řetězcům.

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, 
podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST
Veletrh umožňuje prezentaci krajům, regionům, 
městům a obcím, kteří zde pravidelně představují 
investiční příležitosti, regionální inovační strategie, 
rozvojové plány, komerční nemovitosti a aktuální 

podpory podnikání. 

Mezinárodní veletrh komunálních technologií 
a služeb URBIS TECHNOLOGIE
Přední výrobci a prodejci komunálních technologií 
a služeb nabízí své výrobky, služby a komplexní 
řešení pro města a obce.

ENVIBRNO – Mezinárodní veletrh techniky pro 
tvorbu a ochranu životního prostředí
Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je 
zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají 
k ochraně a k obnově čistého životního prostředí.

Celoročně probíhá:

Národní stavební centrum EDEN
Celoroční přehlídka montovaných, kompletně vybavených 
rodinných domů, vzorkovna stavebních materiálů a po-
radenské středisko pro otázky bydlení a výstavby včetně 
finančního zajištění. Národní stavební centrum poskytuje 
informace o novinkách a trendech současného bydlení.

Ohlédnutí za komplexem Stavebních veletrhů 
Brno a veletrhem MOBITEX 2011

Počet návštěvníků: 66.326 z 37 zemí světa
Počet vystavovatelů: 1.123 z 24 zemí světa
Čistá výstavní plocha: 48.793

Proč na veletrh?*
Protože Stavební veletrhy Brno a veletrh bydlení 
MOBITEX hodnotí:

•   76 % všech vystavovatelů 2. nejpoužívanějším 
marketingovým nástrojem pro oslovení zákazníků či partnerů

•   patří mezi 4 nejefektivnější marketingové nástroje spolu 
s firemními webovými stránkami, vlastní sítí obchodních 
zástupců a reklamou v odborném tisku

•   52 % všech vystavovatelů přišla ta „správná klientela“

Další výsledky z průzkumu návštěvníků:

•   76,2 % odborných návštěvníků chce přijít i na další 
ročník veletrhů

•   69,2 % návštěvníků má ve firmě vliv na rozhodování 
o nákupu zboží a investic

Plány návštěvníků na rekonstrukci 
v následujících 12 měsících
Stavba rodinného domu, chaty 20,0 %
Rekonstrukce exteriéru 23,6 %
Rekonstrukce interiéru 34,3 %
Změna interiérového vybavení 37,3 %

Vliv odborných návštěvníků na rozhodování 
o nákupu investic

Zvýrazněná témata pro rok 2012
Nízkoenergetické stavby a bydlení, úspory energií
Zahrnuje například problematiku dřevostaveb, energeticky úsporné 
stavění, alternativní zdroje energie, nebo vytápěcí techniky. Dotýká 
se i oblasti technického zařízení budov, zdících a izolačních 
materiálů, oken, dveří, konstrukčních systémů a ostatních 
stavebních materiálů. 

Sanita, vytápění a klimatizace
V rámci tohoto zvýrazněného tématu budou návštěvníkům 
představeny nejnovější produkty, novinky a trendy v těchto 
oborech. Prezentace oboru bude doplněna mediálně atraktivní 
návštěvnickou soutěží, které se mohou účastnit všichni 
vystavovatelé těchto nomenklatur ZDARMA.

Nezávislá poradenská centra 
I v letošním roce pokračujeme v návštěvnicky oblíbených 
nezávislých odborných poradenských centrech, která organizujeme 
ve spolupráci s odbornými partnery veletrhů. Tradiční součástí je 
také poradenství interiérových architektů.

Rozvoj projektu Design
•   NOVĚ Projekt NEW DESIGN – atraktivní prezentace designových 

novinek českých i zahraničních výrobců
•   Rozvoj projektu Architekt – praktická realizace interiérů 

z exponátů vystavovatelů
•   Technologie&Design – špičková audiovizuální technika jako 

součást interiéru
•   Grand Prix Mobitex, výstava Nábytek roku 2011 a další  

Buďte na veletrhu skutečně vidět!
Využijte možnosti sdílené propagace se Stavebními 
veletrhy Brno a veletrhem interiéru MOBITEX! 

Co je nutné proto udělat? 
Stačí nám zaslat několik řádků o Vašich novinkách 
a produktech, a my je rádi uveřejníme!

Proč? 
Protože většina návštěvníků veletrhu právě tyto 
informace před návštěvou vyhledává!

Kde je naleznete?
•   na našich internetových stránkách – jejich návštěvnost 

před a v průběhu veletrhu dosahuje přes 40.000 unikátních 
IP adres denně

•   v elektronickém zpravodaji – který je hlavním informačním 
zdrojem o návštěvě pro 26 % návštěvníků těchto veletrhů 
v roce 2011

•   v pozvánkách na veletrh, které rozesíláme na naše 
databáze novinářů, mediálních a odborných partnerů veletrhu*) dle výzkumu agentury IPSOS TAMBOR

Rozhoduje 30,2 %

Spolurozhoduje 21,7 %

Nemá vliv 30,8 %

Poradní hlas 17,3 %


