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Veletrhy cestovního ruchu GO 
a REGIONTOUR spolehlivě fungují jako 
platforma na podporu tuzemského 
cestovního ruchu v regionech České 
republiky a Slovenské republiky. Podporují 
tak oblast služeb a potvrzují rostoucí 
význam cestovního ruchu v ekonomice. 
Těší mne, že veletrh využívají již pravidelně 
čeští hejtmani a slovenští „župani“ k setkání 
a diskuzi o směrování cestovního ruchu 
v našich zemích.

Atraktivní vložkou na začátku roku byly 
po loňské premiéře na výstavišti Freestyle 
Motocross Race a vystoupení světově 
známé kubánské hudební skupiny Buena 
Vista Social Club.

Kontraktační obchodní veletrhy módy  STYL 
a KABO dokládají nejen to, že „šaty dělají 
člověka“, ale i skutečnost, že textilní, oděvní 
a obuvnický průmysl v České republice 
ještě zcela nezanikl. Dobrou zprávou 
z veletrhu bylo zjištění, že některé české 
firmy, které v minulosti přenesly svoji výrobu 
do Číny, ji vzhledem k rostoucím nákladům 
a logistickým problémům vrací zpět. 
Veletrhy STYL a KABO tedy napomáhají 
udržení úrovně oděvního a obuvnického 
průmyslu v tuzemsku.

17. ročník mezinárodního veletrhu oční 
optiky a oftalmologie OPTA je další tradiční 
ryze odbornou obchodní kontraktační akcí. 
Zvýrazněné téma „sport a volný čas“ reaguje 
na rostoucí zájem o aktivní trávení volného 
času a ochotu investovat do kvalitního 
sportovního vybavení včetně brýlí.

Letošní MOTOSALON se nebude počátkem 
března konat v režii naší společnosti na 
výstavišti v Brně, ale v Praze – Letňanech. 
Po velkém úspěchu veletrhu MOTOSALON 
2010 v Brně se jedná sice o poněkud 
zvláštní kombinaci, ale naše společnost 
tímto reflektuje požadavek motocyklové 
sekce Svazu dovozců automobilů ČR 
a uzavřenou dohodu o pořadatelství 
oficiálního motocyklového veletrhu v České 
republice.

Na další obchodní akci VINEX&HORECA 
FORUM se setkají domácí i zahraniční 
výrobci a prodejci vína s nabídkou vín 
určenou provozovatelům hotelů a restaurací, 
F&B manažerům a sommeliérům. Na 
přípravě fóra se podílejí Vinařský fond ČR 
společně s Asociací hotelů a restaurací ČR. 
Nechybí prezentace vín formou degustací 
a tradiční mezinárodní soutěž Grand Prix 
VINEX. 

Premiéru na brněnském výstavišti bude 
mít ve dnech 10.–13. 3. veletrh ITEA BRNO 
2011, prodejní výstava hraček a her, která 
doplní prodejní výstavy pro širokou veřejnost 
PRODÍTĚ 2011, orientovanou na dětské 
a kojenecké potřeby, a výstavu rybářských 
potřeb RYBAŘENÍ. Společně s akcí ITEA se 
na výstaviště opět vrátí přehlídka modelů 
a všeho pro modelářství – veletrh MODELÁŘ 
2011.

Další premiérou letošního roku na výstavišti 
v Brně bude 19. mezinárodní veletrh 
elektrotechniky a elektroniky AMPER 2011 
s téměř 600 vystavovateli v režii Terinvestu, 
který se doposud konal v Praze souběžně 
s veletrhem optické a fotonické techniky  
OPTONIKA 2011. Veletrhy zaplní pavilony P, 
F a G. Přenesení veletrhu AMPER z Prahy do 
Brna považuji za událost roku ve veletržním 
průmyslu v České republice.
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Podzimní Minerály Brno se sice nesly ve znamení jantaru, k vidění však bylo širší spektrum drahých kamenů, přírodnin a fosilií. V záložkách vás 
zveme na  netradiční procházku mezi drahé kameny, která vás přesvědčí, že minerály zdaleka nejsou jenom šperky a dekorační předměty.

minerály brnO 2010

Jantar a dinousaři

Kam zmizela jantarová komnata?

Tugendhat – světelné efekty
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Jiný kraJ, Jiný mrav
Nákupní horečka, obchody plné lidí, ale i  horká medovina, neubývající kupa 
vánočního cukroví a konečně štědrovečerní tabule s mísou bramborového salá-
tu a kaprem na talíři. Každá domácnost tráví svátky vánoční podle svého zvyku, 
stejně to platí i v různých koutech světa. A jak slaví Vánoce jiné evropské země?

„Když to vezmeme z komerčního hlediska, pokud by Vánoce 
neexistovaly, bylo by nezbytné si je vymyslet.“   

Katherine Whitehorn, britská spisovatelka a žurnalistka

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří Vánoční trhy, které každoročně hostí brněnské výstaviště. 
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Pro veřejnost
Přijďte si k nám zahrát bowling na 
osmi profesionálních drahách, kulečník, 
pétanque nebo jen tak posedět v naší 
restauraci, v letních měsících také na 
příjemné zahrádce. Nabízíme široký výběr 
teplé a studené kuchyně, v pracovní dny 
podáváme polední menu. Využít můžete 
rovněž služeb našeho BowlingProShopu.

Pro firmy a větší skupiny
Kapacita restaurace o 80 místech a dalších 
48 míst k sezení u bowlingových drah 
přímo vybízí k pořádání firemních akcí, 
teambuildingů, oslav a společenských 
setkání. Rádi Vám zorganizujeme turnaj 
v bowlingu či pétanque včetně veškerého 
občerstvení a zajištění pohárů pro vítěze.
Objednávejte zde: mrazkova@bowlingstodola.cz

tel.: 775 994 993, e-mail: info@bowlingstodola.cz

www.bowlingstodola.cz

Kde nás najdete?
V klidné části Brna, v Komíně, 5 minut autem od centra 
a brněnského výstaviště, na ulici Podveská 22. 
Bezproblémové parkování přímo u objektu je samozřejmostí.

mapa



ang Tshering sherpa: 
sTrážce neJvyšší hOry svěTa

Mount Everest každoročně čelí 
náporu horolezců, kteří za sebou 
zanechávají mnoho odpadu.
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ang Tshering sherpa: 
sTrážce neJvyšší hOry svěTa

Hodinky ukazují třicet minut před polednem, závoj oblaků halí modrou  
oblohu do ocelové šedi a hřebeny pustých hor proplouvají dva mužské 

hlasy – Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye. Je 29. května roku 1953 
a  tito dva pánové právě přemohli nejvyšší horu světa. Tak ohrom-

ná satisfakce, doprovázená sedmitýdenním bojem v  nehostin-
ném prostředí, se již nebude opakovat. Lidstvo zase jednou 

pokořilo matičku zemi. Hillary a  Norgay jí dopřáva-
jí poslední chvíle klidu. Vědí totiž, že výstupem 

otevřeli cestu dokořán pro další expedice.

Rozhovor s Angem Tsheringem Sherpou
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Zprávy o úspěšném výstupu na vrcholek 8 850 metrů 
vysokého Mount Everestu oblétly svět závratnou rych-
lostí. Přesně 15 minut na nejvyšším bodě světa vynes-
lo Hillarymu a  Norgayovi nehynoucí slávu. Dokázali 
horolezcům a dobrodruhům, že cesta nahoru nemu-
sí končit desítky metrů pod vrcholem, kam doposud 
dospěly nezdařilé pokusy. Úspěšnou expedicí zažehli 
touhu po zdolání nepálské hory a odstartovali nekon-
čící sérii výprav.

Ačkoliv další úspěšný výstup proběhl až roku 1956, 
intenzita expedic se díky vyspělejším horolezeckým 
technologiím zvyšovala. Možná za tu dobu Everest 
ztratil část své nedosažitelnosti a  respektu, nicméně 
stále patří mezi hlavní milníky horolezců.

V roce 1973 podnikla cestu na vrchol italská expedice. 
„Byla to jedna z největších expedic v historii,“ připomíná 
Ang Tshering Sherpa, ředitel společnosti Asia Trekking 
a výkonný zástupce Nepálské horolezecké asociace, 
který poctil svou návštěvou veletrhy GO a REGION-
TOUR na brněnském výstavišti. 

Spolu s ním měl v doprovodném programu vystoupit 
i světoznámý horolezec Apa Sherpa, jenž loni rozprá-
šil na vrcholu Everestu popel Edmunda Hillaryho, který 
zemřel v  roce 2008. Byla to jeho dvacátá (úspěšná) 
výprava na Everest a za tento výkon mu náleží místo 
v Guinessově knize rekordů. „Apa Sherpa je můj dobrý 
kamarád a na horu leze s mým synem v rámci expe-
dice The Eco Everest,“ podotýká Tshering. Expedice 
The Eco Everest je zaměřená na čištění hory, která 
každoročně čelí útokům dychtivých horolezců. „Italská 
výprava v roce 1973 disponovala 1 015 tunami materi-
álu a zásob, tak si můžete představit, kolik odpadu na 
Everestu zůstává.“

Odpadky na Everestu
Obrovská expedice čítající 64 horolezců a  stovku 
šerpů, včetně helikoptér, byla za ta léta jednou z mno-
ha. Ať už se jedná o početně menší či větší skupiny, 
odpad na Everestu se množí. „Musíme dohlížet na 
životní prostředí hory, nestarat se pouze o  obchod-
ní zájmy,“ pokračoval Tshering. „V  našem programu 
představujeme, jak se mají lidé k  hoře chovat 
a minimalizovat množství odpadu při 

výstupu.“
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Každá expedice může při sestupu dolů sbírat odpad. Jak 
jednoduché. Ale může to fungovat? Lze přesvědčit člo-
věka, aby sbíral smetí po někom jiném? Podle Tsherin-
ga určitě, našel k tomu správný recept – Cash for Trash 
(přel. z ang. peníze za odpad). „Horolezci sbírají odpad, 
v  základním táboře nám ho předají a  my je okamžitě 
vyplatíme. Je to jedna z  nejúspěšnějších čisticích akcí 
Everestu. Za posledních deset let jsme v rámci toho pro-
gramu snesli 1 200 kilogramů odpadu a tři těla.“

Horolezci ponechaný materiál je různorodý, jednu věc 
však najdete na Everestu zcela bezpečně. „Jsou to lid-
ské exkrementy,“ uvádí s ledovým klidem Tshering. „Pro-
to v rámci naší organizace rozdáváme tzv. Wag Bag, jde 
o  sanitární zařízení v  podobě batožin.“ Lidé nosí dolů 
konzervy od jídla, prázdné kyslíkové bomby, lana atd., 
ale exkrementy nechávají za sebou, což je problém, 
který Tsering a  jeho kolegové intenzivně 
řeší, nově prostřednictvím Wag 
Bagu.

Tshering, stejně jako ostatní šerpové z  Nepálu, má 
k  Everestu hluboký vztah. „Narodil jsem se ve ves-
nici v nadmořské výšce 4 000 metrů nad zemí,“ říká 
Tshering, kterého hory obklopují odmalička. „Dětství 
jsem strávil v horách, v létě jsme prozkoumávali krajinu 
i ve větších výškách,“ vzpomíná Tshering. 

Nejvyšší hora světa, 8 850 metrů vysoký Mount Eve-
rest, je Tsheringovou nedílnou součástí od počátku 
života. Proto vynakládá velké úsilí, aby horu zachoval 
co nejčistší, intimní a zároveň otevřenou pro horolezce, 
přestože je stále tak hrozivá, jaká byla před 29. květ-
nem roku 1953.

Nejvyšší hory světadílů
Asie Mount Everest (Čína/Nepál) 8 848 m
Jižní Amerika  Aconcagua (Argentina) 6 960 m
Severní Amerika Mount McKinley (USA) 6 194 m
Afrika Kilimanžáro (Tanzanie) 5 895 m
Antarktida Vinsonův masiv 4 897 m
Evropa Mont Blanc (Francie) 4 807 m
Austrálie Mount Kosciuszko  (New South Wales) 2 228 m
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Doprovodný program veletrhu REGIONTOUR na 
brněnském výstavišti startuje vtipným a svižným 
tempem v  podání skupiny historického šermu 
Vítkovci. 

Hraný příběh „Duelanti“ z  období baroka má 
všechny prvky, které byste od skupiny histo-
rického šermu očekávali. Souboj s  noži, meči 
a dokonce dochází i na střílení z replik dobových 
zbraní. „Choreografie máme připravené,“ říká 
vedoucí skupiny Petr Schölla. 

V  jejich repertoáru lze najít představení z 9.–10. 
století, rané i vrcholné gotiky a zmíněného baro-
ka. K vystoupením patří i důvtipné dialogy, pilířem 
každého programu je však šerm s naplánovaný-
mi pohyby a kroky. „Volný šerm se totiž pro kom-
ponované programy nehodí,“ vysvětluje Schölla.

Historický šerm je prakticky sport jako kterýkoliv 
jiný. Je fyzicky náročný, a proto je třeba se na něj 
vedle choreografie důkladně připravovat. „Trénu-
jeme pravidelně dvakrát týdně tři hodiny, navíc 
máme individuální fyzickou přípravu,“ přibližuje 
Schölla pozadí skupiny Vítkovci. „Občas dojde 

na nějakou tu modřinu. Jednou jsme měli i zlo-
mený prst a přetrhané vazy v koleni,“ pokračuje. 

Kdyby se někdo chtěl věnovat historickému šer-
mu, musí počítat s nákladnou investicí. „Cena je 
vysoká, zejména pokud chceme předvádět více 
období. To znamená pro každou dobu jiné oble-
čení, boty, zbroj a  zbraně. Například komplet-
ní vybavení pro gotiku vyjde se zbrojí a mečem 
včetně oblečení na cca 60 000 korun. Pro baro-
ko je to o něco méně,“ uzavírá Schölla. 

barOkní duel 
na veleTrhu
regiOnTOur
V dlouhých šatech oděná slečna na každém kroku laškuje s chrabrým pánem, 
dvojice si bez přestání vyznává lásku. Do veselé idylky náhle vstupuje manžel 
půvabné slečny a vyzývá soka na duel. 
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Skupina historického šermu Vítkovci
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Hokejové šílenství za humny: 

slOvenskO
se připravuJe na
misTrOvsTví svěTa
V letošním roce má Slovensko opravdu silné lákadlo (nejen) pro české nad-
šence nejrychlejšího sportu na světě. Ti, kdo prožili zimní radovánky na Slo-
vensku, možná budou mít důvod k  návratu. Propukne tam totiž 75. ročník 
Mistrovství světa v ledním hokeji.

Mistrovství světa, konané od roku 1920, odstar-
tuje 29. dubna a  skončí finálovým zápasem 
v neděli 15. května. „Doufáme, že spolu bude-
me hrát finále,“ řekl na veletrhu GO a REGION-
TOUR Peter Belinský, generální ředitel Slovenské 
agentury pro cestovní ruch. Na to, jestli se diváci 
dočkají finálového duelu Česko – Slovensko jako 
v roce 2000, si budeme muset ještě několik týd-
nů počkat. 

Hostujícími stadiony jsou zimný štadión Ondreja 
Nepelu v  Bratislavě s  kapacitou 10  000 lidí 

a Steel Aréna na druhé straně republiky, v Koši-
cích. Kapacita stadionu je 8 347 míst, což je na 
mistrovství světa poněkud málo. „Proto probíhá 
iniciativa umístit velkoplošnou obrazovku v blíz-
kém amfiteátru,“ vysvětloval Belinský.

První týmy ohlásily oficiální příchod do Bratislavy 
a  Košic 27. dubna. Zástupci dvanácti ze šest-
nácti účastníků si již dějiště blížícího se turnaje 
důkladně prohlédli. 

Nejúspěšnější země MS v ledním hokeji

SSSR / Rusko  25
Kanada  24
Československo / Česká republika  12
Švédsko  8
USA  2 
Finsko  1 
Velká Británie  1 
Slovensko  1
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Jsme česká reklamní a marketingová společnost s celorepublikovým pokrytím, s regionálními pobočkami 
v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Olomouci a Jihlavě.

Zabýváme se tvorbou efektivních reklamních kampaní, vytvářením reklamních kampaní na klíč a investice-
mi do osobního rozvoje jednotlivců, kteří jsou prioritou společnosti, neboť Jobing tvoří hlavně lidé. Jejich 
pocity, kreativita, ambice, emoce, chuť podílet se na rozvoji společnosti a hlavně pocit sounáležitosti.

Hlavním odvětvím našich aktivit v ČR je převážně oblast služeb. Kultura, gastronomie, sport, tištěná 
média, telekomunikační služby, zdravotnictví a dodávky elektrické energie a plynu. Máme zkušenosti 
s efektivní reklamní kampaní pro společnost Telefonica O2, nově jsme vyzkoušeli pilotní spolupráci 
s energickou a velmi kreativní společností Vodafone. V roce 2010 jsme nově vstoupili i do oblasti 
zdravotnictví a začali spolupracovat na reklamních kampaních se společnostmi VoZP, IZIP i VZP. Zís-
kali jsme nové spokojené předplatitele pro MF DNES i Lidové Noviny. Pomohli jsme několika firmám, 
obcím i mnoha jednotlivcům v ČR k výrazným úsporám za dodávky elektrické energie a plynu, díky 
spolupráci se silnou společností Centropol Energy a.s.

Dejte nám jakýkoliv produkt nebo službu a my ji dodáme 
cílovým zákazníkům osobně.

 „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne
způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. 

Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé 
opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. 

Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby 
mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce
 v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. 

Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“ 
 

Tomáš Baťa

rychle, cíleně 
a efekTivně
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V centru všeho, co ve Vodafonu 
děláme, je náš zákazník. 

Proto se s nimi snažíme být v co nejužším 
kontaktu. Ačkoli naše distribuční síť neustále 
roste díky vlastním i partnerským prodejnám, 
existují regiony, kam ještě nedosahuje. Proto 
se snažíme najít i jiné způsoby, jak kontaktovat 
naše stávající zákazníky a nabídnout služby zá-
kazníkům novým. Investujeme tedy do rozvoje 
nových forem distribučních kanálů. 
 

S firmou Jobing jsme na tomto rozvoji za-
čali spolupracovat díky kladným referen-
cím a efektům jejich přímé reklamy, kterými 
se Jobing může pochlubit. Spolupráce pro-
bíhala koncem roku 2010 formou několika 
kratších pilotních projektů, ve kterých jsme 
společně testovali nové ambiciózní možnos-
ti, jak doručit naše služby širokému spekt-
ru našich zákazníků a v oblastech, které jsou 
zatím mimo pokrytí naší sítě maloobchod-
ních poboček a franšíz.

Společnost Jobing se v těchto pilotních tes-
tech ukázala jako silný a spolehlivý partner. 
Díky zkušenostem silného týmu prodejců 
a jejich vedení jsme získali kvalitní data, která 
nám umožní efektivně vyhodnotit testované 
marketingové postupy.
 
děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci v přímém prodeji 
našich služeb i v roce 2011.

Graf divize ENERGIE 2010 JOBING

společnost JOBiNg získala 
v roce 2010 27 548 nových 
zákazníků.

s firmou Jobing jsme na tomto rozvoji začali spolu-
pracovat díky kladným referencím a efektům jejich 
přímé reklamy, kterými se Jobing může pochlubit.

Dan Holešínský
Community Partner 

Manager
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Václav Pokorný

M
anažer obchodní skupiny

Přímá reklama

Naším HesLem Je: 
deJte NÁm JaKýKOLi PrOduKt 
NeBO sLuŽBu a mY Ji dOdÁme 
CíLOVým ZÁKaZNíKům OsOBNě. 

rYCHLe, CíLeNě a efeKtiVNě.

„

„

společnosti využívající tradiční druhy reklamy 
dosahují dobrých výsledků, které jsou zhruba 
v tomto poměru: 9 % z odezvy na internetu, 5 % 
prostřednictvím televize, 3 % billboardy, 2 % z ohla-
sů na rozhlasovou reklamu a 0,5 prostřednictvím 
denního tisku. tato čísla představují procentuální 
míru úspěšnosti jednotlivých druhů médií. Přibližně 
30% zákazníků, kteří nejsou dosažitelní prostřed-
nictvím těchto médií, lze získat pouze cestou, 
jež se obecně nazývá přímý marketing, nebo též 
pojmenovanou metodou One on One či face to face. 
společnost Jobing se specializuje výhradně na tento 
efektivní způsob reklamy.

Face to Face znamená živou reklamu, tváří v tvář, přímá komunikace 
s koncovým klientem. 

Naším heslem je: dejte nám jakýkoli produkt nebo 
službu a my ji dodáme cílovým zákazníkům osobně. 
rychle, cíleně a efektivně.

Marketingové agentury zaměřené na průzkum veřejného míně-
ní zjistili, že prvních pět minut je při získávání nového zákazníka 
rozhodujících. 

Rozdělíme-li úspěšný obchod do 100 %, tak pouhých 7 % tvoří slova 
a obsah obchodního sdělení, 38 % tvoří hlas, intonace a přizpůsobe-
ní se klientovi a největší část úspěšného obchodního jednání tj. 55 % 
tvoří řeč těla, gestikulace, celková image obchodníka a jeho přirozený 
a zajímavý postoj ke klientovi.

Proto je často pro našeho prodejce méně důležité to, kde právě je, 
s kým jedná a jaký produkt drží ve své ruce. Nejdůležitější jsou jeho 
schopnosti a obchodní dovednosti: schopnost přizpůsobit se prostře-
dí, odhadnout typologii zákazníka, sdílet jeho pocity, zjistit jeho po-
třeby a prodejem je na místě uspokojit. Nikdy nesmí zapomenout, 
že zákazník je především člověk. Lidé jsou různí, a proto i způsob ko-
munikace s nimi musí být odlišný. Proto je jedním z našich firemních 
hesel to, že tam kde ostatní končí, tam my začínáme. 

Lidské myšlení prochází racionálními ale i emocionálními sférami. 
Marketingové studie tvrdí, že pokud lidé přemýšlejí racionálně, tak ne-
kupují. Lidé se častěji řídí emocionálními rozhodnutími. Taková emo-
cionální rozhodnutí jsou rychlá a definitivní. A právě tato rozhodnutí 
vyžaduje náš systém prodeje.

Společnost Jobing využívá ve všech směrech přímých kontaktů se zá-
kazníky, a proto je možnost okamžitě motivovat zákazníky k tomu, 
aby učinili emocionální rozhodnutí, naší největší šancí. Zvláště když si 
uvědomujeme jednu skutečnost: Je mnohem snazší poznat jednotlivé 
zákazníky tváří v tvář, než posoudit celý trh.

Naši prodejci jsou ve vztahu k jakémukoli produktu velmi dobře vy-
školeni, musejí projít produktovými testy a absolvovat certifikaci, 
která je opravňuje k prodeji samotného produktu. Všechny jejich ob-
chodní transakce procházejí přes centrální back office v Brně, kde se 
zpracovávají veškeré databáze a ověřuje se i kvalita prodeje a kontro-
luje spokojenost zákazníka s předanými informacemi. Víme, že na trhu 
direkt marketingových společností je dnes přetlak, a ne všechny firmy 
dělají tomuto řemeslu dobré jméno, ale naším krédem je profesionali-
ta. Jednat a působit profesionálně, protože každý náš prodejce je naše 
chodicí vizitka. S prodejci, kteří se s touto filozofií neztotožní a mají 
na prvním místě pouze svoje osobní zájmy, se okamžitě loučíme. 

Naši prodejci procházejí denně školením, a proto umějí dokonale re-
agovat na dotazy zákazníků a mají na paměti naše obchodní heslo: 
Není nutné vždy a každému prodat, podstatné je zanechat dobrý 
dojem a nechat otevřené dveře pro příští obchodní návštěvu.

i díky této filozofii se nám daří expandovat a na-
vyšovat počty našich prodejců, kteří jsou schopni 
denně obsloužit až 2.000 zákazníků. Naším plánem 
je stát se největší a nejstabilnější direkt marke-
tingovou společností na trhu v České republice 
a expandovat na slovensko.

Lukáš Pokrupa
Obchodní ředitel 

CENTROPOL ENERGY, a.s.

 
CeNtrOPOL eNergY, a.s.  
je dnes synonymem nejúspěšněj-
šího alternativního dodavatele 
elektřiny a plynu v České repub-
lice. Nebylo však tomu vždy, 
začátky byly velmi obtížné. 
Jak to vlastně začalo...

Založení společnosti Centropol Energy se 
datuje do roku 2002, kdy vznikla jako dce-
řiná společnost do skupiny Centropol Hol-
ding. Nabízela podpůrné a technologické 
služby pro provozovanou teplárnu v Loučo-
vicích. Vedení se čím dál více začalo zabý-
vat myšlenkou na obchod s elektřinou. Právě 
rok 2002 je milníkem liberalizovaného trhu 
s elektřinou, kdy se trh začal postupně ote-
vírat a dominantním dodavatelům vznikala 
první konkurence. Management se věnoval 
vstupu na trh s energiemi stále konkrétněji, 
až svoje myšlenky přenesl roku 2007 v realitu. 
Datum není náhodný, bylo to rok po plném 
uvolnění trhu, kdy si svého dodavatele elek-
třiny mohla změnit i každá domácnost. Spo-
lečnost se začala aktivně věnovat obchodu. 
První její zákazník na dodávky elektřiny změ-
nil svého dodavatele 1.1. 2008. Pak šlo vše 
neuvěřitelně rychle. Brzy jsme zjistili, že zdali 
se chceme posunout v čase rychleji, je třeba 
získat na svoji stranu ty nejlepší prodejce slu-
žeb, kteří v republice podnikají. I proto jsme 
oslovili ke spolupráci firmu Jobing. Jednání 
vůbec nebyla jednoduchá. Účastnil jsem se 
jich osobně a protějškem mi nebyl nikdo jiný 
než majitel pan Václav Pokorný. Vzájemné ná-
mluvy trvaly déle než rok. Na obou stranách 
jsme se snažili přinést do vzájemného vzta-
hu maximum, ale také jsme maximum oče-
kávali. V roce 2009 jsme se konečně shodli 
a přistoupili k podpisu smlouvy o vzájemné 
spolupráci. My jsme nabídli do vztahu naše 
know-how a Jobing přišel s precizním pro-
jektem osobního prodeje elektřiny. Postupně 
jsme zjišťovali, že jde v našich společnostech 

o víc, než o běžný obchod. Vzájemné propo-
jení jednotlivých manažerů dává všemu nový 
rozměr s nadstandardními vztahy. Zpočát-
ku se jednalo o prodej, který byl vždy odmě-
něn provizí. Obě strany byly spokojené. Dnes 
musím uznat, že díky přátelským vztahům 
jednotlivých manažerů dokážeme samotný 
byznys posunout podstatně výše. Firma Jo-
bing nabírala u nás na významu a to se pro-
jevilo v letošním roce, kdy se prodeje šplhají 
v měsíčních přírůstcích převyšujících 4 tisí-
ce získaných zákazníků a komulativně jde 
již o několik desítek tisíc získaných zákazní-
ků. Taková čísla předčila má nejoptimističtější 
očekávání. O to více mě těší fakt, že prode-
je i nadále stoupají a při čtení tohoto článku 
budou opět o kus dál a to i s novým produk-
tem – plynem. Cesta však nebyla nikdy jed-
noduchá. Potýkali jsme se i s obchodníky, 
kteří nám společný byznys chtěli kazit ne-
kalými praktikami. Na obou stranách jsme 
se však shodli, že takoví obchodníci nema-
jí v našich řadách místo a rozloučili se s nimi 
ještě v zárodku.

Každý z vás, kteří chcete pracovat poctivě 
a zároveň tvrdě, máte ojedinělou příležitost 
si vybudovat výsadní postavení a neotře-
sitelnou pozici v Jobingu díky produktům 
Centropolu a následnému kariérnímu růstu. 
Jobing se u nás z pozice obchodníka stal klí-
čovým prodejním kanálem. Právě od Vás čer-
páme inspiraci pro změny v komunikaci se 
zákazníky i obchodníky a naše informační 
systémy se snažíme vašim potřebám podři-
zovat. Od mnoha z vašich manažerů slyším 
otázky typu ČR je pro nás malá, nebudeme 
mít kam jít. Má reakce je vždy stejná. V ČR je 
v dnešní době téměř 5 miliónů domácnos-
tí a více než jeden milión podnikatelských 
odběratelů jenom v elektřině a další mož-
nosti jsou při prodeji plynu. Od počátku libe-
ralizace změnilo svého dodavatele pouhých 
3 % všech zákazníků. Čísla jsou neúprosná. 

V Anglii mění svého dodavatele každým 
rokem téměř 40 % zákazníků. ČR je při změně 
dodavatele ještě v plenkách a trh s elektři-
nou a zemním plynem zvláště je předurčen 
k boomu, jež nemá obdoby. Všechno nasvěd-
čuje tomu, že se tak odehraje v nejbližších le-
tech a já jsem opravdu rád našim vzájemným 
spojením přinášející efekty pro obě strany. 

Závěrem mi dovolte každému z vás poděko-
vat za vaši každodenní práci. Odvádíte jí kva-
litně, perfektně a s obrovským nasazením. 
Každou firmu dělají lidé a vy jste ti praví, kteří 
nám pomáhají plnit náš cíl a tím je získat  
1 milion zákazníků na českém trhu od domi-
nantních dodavatelů. 1 milion spokojených 
zákazníků při udržení strategie nejnižších cen 
tak, abychom se mohli k zákazníkům vracet 
i s novými produkty.

Je mi ctí s vámi spolupracovat.

spojení s JOBigem je pro nás klíčové

„

„

„

„
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Ohlušující řev motorů se rozléhá po pavilonu B, 
deset jezdců bojuje o přízeň diváků nejlepším sko-
kem ve svém repertoáru. O vítězi závodu Best Run 
rozhoduje divácký aplaus měřený decibelmetrem. 
Největší potlesk sklízí šampion mistrovství světa ve 
freestylu a  největší favorit motoristického klání na 
brněnském výstavišti – Libor Podmol. Z šesti závo-
dů si odnáší čtyři triumfy. Jen ve Speed and Style 
Race, kde proti sobě závodí dva jezdci na čas, pře-
nechává nejvyšší příčku freestylovým kolegům. 

Hlavou dolů na čtyřkolce
Freestyle Motocross Race přilákal téměř 3 000 náv-
štěvníků, sledujících show jedenácti létajících „bláz-
nů“. Vedle Libora Podmola vzbuzoval pozornost 
teprve jedenáctiletý Matěj Česák. V boji s mnohem 
staršími kamarády – soupeři se neztratil, v prvním 
závodu Best Run obsadil dokonce třetí místo.

Třešničkou na dortu byl Španěl Carlos Hugo Arriazu 
na čtyřkolce. O tom, že jde dobře skákat i na tomto 
těžkopádném stroji, přesvědčil přítomné fanoušky 
poměrně hladce. Jeho backflipem, saltem vzad, 
tribuny na vteřinu oněměly, pak následovaly vášni-
vé ovace. Arriazu již dříve jako první Evropan skočil 
backflip na čtyřkolce a v Brně dokázal, že tento ris-
kantní kousek bravurně zvládá.

Po vyčerpávajícím programu závodů přišlo na řadu 
společné nesoutěžní vystoupení Jam Train. Do 
nesmírně efektivní, byť nebezpečné jízdy ve vláčku 
byly zakomponovány skoky a malá chybička čelní-
ho jezdce mohla mít za následek řetězovou reakci. 
Naštěstí takový scénář nenastal a po autogramiádě 
jezdců Freestyle Motocross Race skončil. V příštím 
roce se létající muži doufejme vrátí a Libor Podmol 
bude třeba dvojnásobným mistrem světa a šampi-
onem série Red Bull X-Fighters. 

Světový šampión Libor Podmol
(vlevo) a začínající freestylista 
František Máca. 

léTaTi 
vzduchem
Freestyle Motocross Race 2011
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Letošní ročník Freestyle Motocross Race 
v Brně se přestěhoval z pavilonu V do pavilo-
nu B. Co to pro jezdce znamenalo?
Vloni jsme sice měli od střechy rezervu jeden až 
dva metry, jenže když si člověk stoupnul a natáh-
nul ruce, viděl těsně před sebou strop. A to nebylo 
nic příjemného. V pavilonu B je strop o něco vyšší, 
tudíž se nám lépe skákalo. Hugo Arriazu mi vyklá-
dal, jak někde v Paříži skákal na čtyřkolce backflip 
a zadními koly se dotknul střechy. Čtyřkolka se mu 
trochu přetočila, naštěstí dopad zvládl.

Co je pro freestyle nejlepší? Hala, nebo širé 
nebe?
Pod širým nebem je skákání samozřejmě lepší, 
ovšem nesmí foukat vítr. Naopak v  hale vás vítr 
neomezuje.

Jaké jsou vaše plány na rok 2011?
Určitě znovu pojedu mistrovství světa ve freestylu. 
Nicméně rád bych se letos zaměřil na americké 

závody Red Bull X-Fighters. Hlavně tam se chci 
pohybovat. Možná kvůli tomu nestihnu dva závo-
dy MS, co ale bude za pět měsíců, zatím přes-
ně nevím. Mým cílem je udělat si jméno v X-Figh-
ters, přeci jen v mistrovství světa jezdím už nějaký 
pátek.

Při freestylu nejsou pády a zranění ojedině-
lou záležitostí. Jak jste na tom vy?
V prvním závodu šampionátu X-Fighters v roce 
2010, který se konal v Mexiku, jsem nedotáhl 
jednu otočku a  bouchnul se do hlavy. Druhý 
závod se jel v Egyptě přímo pod pyramidami. 
Ve vzduchu jsem měl divně nakloněnou motor-
ku, naštěstí jsem situaci zachránil a  ustál bez 
zranění. Ve vzduchu jsem myslel, že je to zlý 
sen, ale nebyl. Nakonec v  mém třetím závo-
dě X-Fighters v Římě, který uzavíral šestidílnou 
sezonu, jsem chtěl před kvalifikací pobavit roz-
hodčí a při jízdě na předním kole jsem si pádem 
zlomil klíční kost.

Jaký vliv mělo zranění na průběh mistrovství 
světa ve freestylu, kde jste bojoval o titul?
Po pádu v Římě začínala jeho druhá půlka. Říkal 
jsem si, že je konec. Všechno jsem zkazil. Naštěstí 
mě dali doktoři brzo dohromady, což mi umožnilo 
vynechat pouze jeden závod a neztratit kontakt se 
špičkou.

Nedávno se vám narodil syn Joshua Libor 
Podmol.
Byl to hodně silný, emotivní zážitek. Kdo neza-
žil, tomu silně doporučuji. Cítím se lépe, když 
je Lena s malým doma, vím, že jsou v pohodě 
a nemusím každou chvíli čekat zprávu, že jede-
me rodit.

Uvítal byste, kdyby se syn vydal ve vašich 
šlépějích?
Určitě by mě těšilo, kdyby se věnoval sportu. Je 
ale jedno, jestli to bude golf nebo motokrosový 
freestyle. Hlavně ať je v životě šťastný. 

adrenalinOvý akrObaT
Libor Podmol přijel do Brna na závod Freestyle Motocross Race jako úřadující šampion mistrovství světa FMX ve freestylu. 
Šestadvacetiletý rodák z Ostravy je českou jedničkou a po zisku titulu pomýšlí na úspěch v prestižním americkém šampio-
nátu Red Bull X-Fighters.
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Jaký vliv mělo zranění na průběh mistrovství 
světa ve freestylu, kde jste bojoval o titul?
Po pádu v Římě začínala jeho druhá půlka. Říkal 
jsem si, že je konec. Všechno jsem zkazil. Naštěstí 
mě dali doktoři brzo dohromady, což mi umožnilo 
vynechat pouze jeden závod a neztratit kontakt se 
špičkou.

Nedávno se vám narodil syn Joshua Libor 
Podmol.
Byl to hodně silný, emotivní zážitek. Kdo neza-
žil, tomu silně doporučuji. Cítím se lépe, když 
je Lena s malým doma, vím, že jsou v pohodě 
a nemusím každou chvíli čekat zprávu, že jede-
me rodit.

Uvítal byste, kdyby se syn vydal ve vašich 
šlépějích?
Určitě by mě těšilo, kdyby se věnoval sportu. Je 
ale jedno, jestli to bude golf nebo motokrosový 
freestyle. Hlavně ať je v životě šťastný. 

adrenalinOvý akrObaT
Libor Podmol přijel do Brna na závod Freestyle Motocross Race jako úřadující šampion mistrovství světa FMX ve freestylu. 
Šestadvacetiletý rodák z Ostravy je českou jedničkou a po zisku titulu pomýšlí na úspěch v prestižním americkém šampio-
nátu Red Bull X-Fighters.

Libor Podmol patří mezi českou 
freestylovou špičku.
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17. mezinárodní veletrh 
oční optiky, optometrie 

a oftalmologie

www.opta.cz

2011
25.–27. 2.

Brno, Výstaviště

• Sagitta • New Line Optics • Hoya Lens, Essilor – Optika • Mr. Gain • Metzler International • Omega Optix • Johnson & Johnson • Gafas • Geodis Brno 
• Neomed • Optiplast Eyewear • Sover • Strabilia • Novartis Oculus • Optika Čivice • Michal Němčanský • Optimum Distribution • Elsa optik • EYE 2000 
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dO nOvé sezOny 
s veleTrhem OpTa 2011 
Poslední únorový víkend proběhne na brněnském výstavišti ve znamení oční 
optiky. Již 17. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky a oftalmologie OPTA, 
který je nejvýznamnější oborovou prezentací v  zemích střední a  východní 
Evropy, se uskuteční ve dnech 25. až 27. února 2011. 

Zaostřeno na sport a teenagery 
„Sportovec musí na svůj výkon kvalitně vidět 
a tudíž potřebuje kvalitní a hlavně správně zhoto-
vené brýle, stejně tak jako potřebuje dobré brus-
le nebo kvalitní jízdní kolo,“ říká člen výkonného 
výboru SČOO a známý polárník Vilém Rudolf.

Při rychlých a  kolektivních sportech je dokona-
lé vidění včetně periferního důležitou prevencí 
nebezpečných úrazů. 

Materiály brýlí jsou vysoce bezpečné, odlehčené 
a téměř nerozbitné, navíc přizpůsobené různým dru-
hům sportů. To vše ukáže i nabídka veletrhu OPTA.

Druhé zvýrazněné téma mládež a teenageři zvi-
ditelní nabídku oslovující tuto specifickou cílovou 
skupinu. „Teenageři jsou skupina, která má již 
svůj vlastní rozum a většinou i ví, co chce,“ uvádí 
viceprezident SČOO Miloslav Otava. 

Odborný doprovodný program…
…se bude odehrávat v pavilonu P, ale novinkou 
je rozložení do dvou dnů. V sobotu proběhnou 
tradiční firemní prezentace a  semináře, na kte-
ré v neděli naváže cyklus odborných přednášek  
kreditovaných v  rámci systému celoživotního 
vzdělávání. 

Kulturní prostředí ovlivňuje vizu-
ální vnímání – s touto teorií pra-
coval skotský misionář, doktor 
Robert Laws již v 19. století. 

Podívejte se na obrázek a popiš-
te jej. Odpovědi se liší v  závis-
losti na tom, kde a v jaké kultuře 
dotazovaní lidé žijí. 

Odpověď >>

OFTALMOLOGIE POD ČAROU: Psychologická optická iluze

• Sagitta • New Line Optics • Hoya Lens, Essilor – Optika • Mr. Gain • Metzler International • Omega Optix • Johnson & Johnson • Gafas • Geodis Brno 
• Neomed • Optiplast Eyewear • Sover • Strabilia • Novartis Oculus • Optika Čivice • Michal Němčanský • Optimum Distribution • Elsa optik • EYE 2000 
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kvaliTní vína a špičkOvá
gasTrOnOmie se seTkaJí
na brněnském výsTavišTi
Vždy na začátku března se do Brna sjíždějí manažeři hotelů a restaurací, 
aby se seznámili s aktuální nabídkou vinařů a dalších dodavatelů kvalitních 
potravin, nápojů i profesionálního gastronomického vybavení. Letos se toto 
tradiční setkání uskuteční formou jednodenního obchodního fóra, která lépe 
odpovídá současné situaci na českém gastronomickém trhu a umožní sku-
tečně efektivní partnerská jednání. VINEX&HORECA FORUM 2011 proběhne 
ve středu 2. března v pavilonu A2 brněnského výstaviště.

Podobně jako na veletrzích VINEX, ani tentokrát 
nebude chybět degustační zóna, ochutnávat se 
bude z více než čtyř set vzorků. Brněnské výsta-
viště se při této příležitosti opět stane místem 
slavnostního vyhlášení výsledků Mezinárodní 
soutěže vín GRAND PRIX VINEX. Do letošního 
18. ročníku soutěže bylo přihlášeno 305 vzorků 
vín ze sedmi zemí. 

V  rámci propagace projektu „Ochutnejte Čes-
kou republiku“ v pavilonu A2 uspořádá Asociace 
hotelů a restaurací ČR kuchařskou show s ochut-
návkou specialit. Hlavním protagonistou bude 
šéfkuchař restaurace Aureola v Praze a kapitán 
kuchařského týmu „Pražští Lvi“ Jiří Král. Další 

významnou aktivitou zaštítěnou Asociací kucha-
řů a  cukrářů ČR je třídenní finále 17.  ročníku 
Mezinárodního mistrovství ČR mladých kuchařů, 
cukrářů a číšníků Gastro Junior Brno 2011 – No-
waco Cup. 

Na jednodenním business setkání v pavilonu A2 
samozřejmě dostanou prezentační prostor také 
dodavatelé technologií, nápojů a služeb pro gas-
tronomii. Pozornost se mimo jiné zaměří i  na 
kulturu pití kávy a zejména její správné přípravy, 
která se stává jedním ze známek kvalitního gas-
tronomického provozu. Blok praktických ukázek 
baristického umění představí Sdružení pro výbě-
rovou kávu.

VINEX&HORECA FORUM
2. března 2011 

Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/vinex
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Zámecké sklepy Strážnice
Boženy Hrejsové 1201

Strážnice 696 62

www.zameckesklepy.cz

Nabídka produktů

Řada Exclusive
Řada Exclusive představuje vína ročníková, 
kam se zařadila i vína přívlastková až po 
výběry z bobulí, doplněná o některá vína 
archivní. Vína jsou odrůdově charakteristická, 
což je i záměrem fi rmy. Technologicky jsou 
odrůdy zpracované tak, aby si zachovaly 
svůj dominantní charakter, pro který byly 
vyšlechtěny. Vína jsou harmonicky sladěná,
s vysokým extraktem, plných, dlouhých vůní
a chutí.

Vinice a původ hroznů
Firma má zdroj hroznů z vinic, které představují tři různé typy 
vinohradnických půd. 

 Půdy tvořené neogenními vápencovými usazeninami, na nichž 
se vytvořil silný horizont černozemě. Jsou vhodná pro vína 
lehčího typu s výraznou aromatickou, jako například Cabernet 
Moravia a Modrý Portugal.

 Půdy tvořené kvartérními metamorfovanými křemičitany mají 
jílovitý charakter. Vína jsou plná, extraktivní s krásnou kořenitostí, 
což je dnes velmi vzácné a málo poznané. Bezcukerný extrakt 
dosahuje často 28 až 34,5 g/l.

 Poslední typ představují hlinité půdy těžšího typu pocházejících
z kvartérních zvětralin. Vína jsou s vyššími kyselinkami, 
harmonicky sladěna s extraktem a výraznými vůněmi. Například 
Chardonnay představuje víno s krásným buketem tropického 
ovoce.

Zámecké sklepy Strážnice

Roztančené smysly

Řada Chateau
Značku této řady má fi rma chráněnou. Řada 
představuje nejkvalitnější přívlastková vína 
pocházející z nejlepších ročníků. Jsou zde 
zařazena i slámová vína (VZ r. 2005). Vína této 
řady získávají nejrůznější tuzemská a zahraniční 
ocenění. Jsou odrůdově charakteristická
s dlouhým vjemem vůní a chutí. Krásně sladěné 
tělo s kyselinkami nám dává dokonalý zážitek.

Řada Royal Excellent
Netradiční balení těchto vín doplňuje krásný 
gurmánský zážitek. Přívlastková vína vynikají 
sama o sobě. Ve spojení s jídlem poskytují 
pohodu a vzlet myšlenek, což je záměrem řady. 
Když se zadíváme na toto excelentní balení a 
vychutnáme pohár vína, naše mysl se pozitivně 
naladí.

Řada Charme sekt
Jemná harmonická vína, pocházející z neogenních 
vápencových sedimentů, vytvořila nádherné 
suroviny pro výrobu sektů. Hlavně odrůda 
Ryzlink vlašský s přívlastkem pozdní sběr vyniká 
těmito vlastnostmi. Kvalita sektů je výjimečná, 
nenacházející obdoby na českém trhu. Výrazem 
kvality Ryzlinku vlašského je jemnost, harmonie a 
hlavně nádherný kvasný buket, který je vyroben 
klasickou technologií dona Perignona. Vysokou 
kvalitu rosé sektu dala neobyčejná Frankovka 
rosé s přívlastkem pozdní sběr. Věříme, že tyto 
sekty si podmaní všechny milovníky vín.
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Historické zámecké sklepy ve slovácké 
Strážnici pocházejí již z konce 14. století 
a svou rozlohou o třech patrech nemají
na Moravě obdoby. Od roku 2002 patří rodinné 
vinařské fi rmě Zámecké sklepy Strážnice, kterou 
vede otec a syn Šebestovi. Rekonstrukce 
historických prostor umožnila jejich původní 
využití. Přímo ve sklepích se skladují a zrají ta 
nejkvalitnější ročníková a přívlastková vína. 

Červená vína jsou ve sklepích skladována 
v originálních až 200 let starých dubových 
sudech, kde mají ideální podmínky pro své 
zrání. Největší sud pojme 12 000 litrů vína. Bílá 
vína jsou uložena již v moderních nerezových 
tancích. 

Ve sklepeních je zachováno původní gotické 
zdivo. Zaklenuté sloupy pokrývají ušlechtilé 
plísně. Příjemná a nevšední atmosféra 
láká nejen znalce vína a historie. Pro 
zájemce jsou připravovány prohlídky sklepů
s průvodcem, spojenou s ochutnávkou vín
z produkce společnosti a odborným výkladem. 
Ve sklepích jsou rekonstruovány tři historické 
místnosti, které pojmou až 130 osob. Pravidelně 
se zde konají nejrůznější akce. 

 Žerotínský sál (kapacita 65 osob)

 Zikmundova kamenná místnost s krbem 
(kapacita 45 osob)

 Slovácký sklípek (kapacita 20 osob)

Pravidelně se zde konají nejrůznější akce.
V areálu je možné také ubytování ve vlastním 
penzionu. Prodej vín ve vinařské prodejně 
či pronájem privátních archivních boxů je 
samozřejmostí. 

Technologie a zpracování
První způsob sběru hroznů je ruční a šetrný. Hrozny se přepravují
v přepravkách, ve kterých jsou volně uloženy. Druhý způsob obírání 
hroznů je kombajnový sběr. Tyto hrozny jsou okamžitě ošetřeny 
ještě na vinici. Sběrové kombajny jsou z posledních dokonalých 
konstrukcí. Hrozny se okamžitě po dovezení zpracovávají. 

Odstřapují se celé bobule, které jdou do pneumatických lisů, tlak 
lisování probíhá při 0,5 atmosfér. Lisovaná frakce se dává zvlášť, 
tedy vína jsou čisté samotoky. Mošty se odkalují a ošetřují proti 
polyfenolickým bázím. Zakvašují se čistými kulturami kvasinek. 
Fermentace bílých vín probíhá při 18°C a červených vín při 28°C. 
U červených vín používáme souběžně fermentace alkoholické
a malolaktické. 

Vína po stáčení a fi ltraci jsou dána do sudů na zrání. Bílá vína se 
po čeření dávají do nerezových hermeticky uzavřených nádob, kde 
zrají při 10°C.

profil04.indd   2 1.9.2010   14:24:03

Exclusive
Řada Exclusive představuje vína ročníková, kam se zařadila 
i  vína přívlastková až po výběry z bobulí, doplněná o některá 
vína archivní. Vína jsou odrůdově charakteristická. 

Technologicky jsou odrůdy zpracované tak, aby si zachovaly 
svůj dominantní charakter, pro který byly vyšlechtěny. Vína jsou 
harmonicky sladěná, s  vysokým extraktem, plných, dlouhých 
vůní a chutí.



Praha – Letňany!

3.–6. 3. 2011
P r a h a  –  L e t ň a n y

www.bvv.cz/motosalon

V roce 2010 měla premiéra motocyklového veletrhu, která se odehrávala v jihomoravské metropoli, 
mimořádný ohlas u motoristické veřejnosti. Druhý ročník veletrhu se dle dohody organizátorů Veletr-
hy Brno, a.s., uskuteční ve výstavním areálu PVA v Praze – Letňanech. 

Nedílnou součástí veletrhu budou atraktivní návštěvnické programy s motocyklovou tematikou. Mezi 
nimi také ty, které jsou zaměřeny na bezpečnost silničního provozu. Svůj prostor dostanou také inter-
aktivní programy za účasti významných osobností. Jednou z nejvýraznějších tváří bude motocyklový 
závodník Karel Abraham. Dále probíhají jednání o účasti dakarských jezdců z KM Racing teamu. 
I letos bude možné důkladně se seznámit s modely soutěžícími v anketě Motocykl roku.

Provozní doba veletrhu
3.–5. 3. 2011 (čtvrtek–sobota)  10.00–20.00 hod.
6. 3. 2011 (neděle)  10.00–17.00 hod.

Vstupné
Celodenní vstupenka           150,- Kč
Vstupenka pro odborné školy      80,- Kč

MEZINÁRODNÍ 
VELETRH

MOTOCYKLŮ, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

A OBLEČENÍ

• Access Motor • Aprilia • Artic Cat • BMW • Bombardier • Gilera • Guilera • Guewer • Harley Davidson • Honda • Husaberg  
• Hyosung • Jawa • KTM • Kymco • Moto Guzzi • Piaggio • Suzuki • TGB • TMEC • Triumph • Vespa • Yamaha • Yuki a další 



Vstupné
Celodenní vstupenka           150,- Kč
Vstupenka pro odborné školy      80,- Kč

hOsTuJící akce

Modelář 2011
Veletrh modelů a modelářství

10.–13. 3. 2011
Brno – Výstaviště

ITEA BRNO 2011
23. veletrh hraček

10.–13. 3. 2011
Brno – Výstaviště

Amper 2011
19. mezinárodní veletrh  
elektrotechniky a elektroniky

29. 3 –1. 4. 2011
Brno – Výstaviště

Optonika 2011
2. veletrh optické a fotonické techniky

29. 3.–1. 4. 2011
Brno – Výstaviště

fairherald31



Veletrh PRODÍTĚ seznámí s širokou nabídkou dětského zboží a umožní návštěvníkům porov-
nat jeho kvalitu, bezpečnost i cenu. Své novinky představí přední dodavatelé na českém trhu, 
účast potvrdily mj. firmy Andys, Autoseating, Baby Design, Baby Direkt, Babypoint, Babyren-
ka, Britax, Dara, Handy Praha, Ing. Lubomír Fiedler, Libfin, Patron, Sam Baby, Scarlett, Super 
Baby, Vydeko a další. 

Návštěvníci se mohou těšit na tradičně rozsáhlou přehlídku kočárků a dětských autosedaček, 
velký zájem je také o prezentaci zboží pro kojence a batolata, oblečení a obuvi.

První den veletrhu je určen odborníkům. Veřejnost je do pavilonu V zvána od pátku 11. března 
do neděle 13. března. 

Doprovodný program na veletrhu PRODÍTĚ 2011
pátek–neděle

10.–13. 3. 2011
první den – pouze pro odborníky

Brno – Výstaviště, Česká republika

www.bvv.cz/prodite

MEZINÁRODNÍ VELETRH 
POTŘEB PRO DÍTĚ

Novinkou osmého ročníku veletrhu PRODITĚ je 
souběžné konání s Veletrhem hraček a her ITEA 
a Veletrhem modelů a modelářství MODELÁŘ. 
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10.–13. 3. 2011
Brno – Výstaviště           
www.bvv.cz/rybareni

Mezinárodní 
výstava rybářských 
potřeb

sváTek rybářů 
na brněnském výsTavišTi
Vyznavači tichého sportu si každý rok dávají dostaveníčko v Brně, kde je čeká 
kompletní přehlídka rybářských potřeb. Jedna z největších oborových pre-
zentací v Evropě se těší stabilnímu zájmu vystavovatelů i návštěvníků. 

Vedle širokého sortimentu rybářského náčiní 
nebudou chybět ani doplňky jako nepromo-
kavé oblečení, stany, deštníky, čluny a  lodě 
či lodní motory. Prezentovat se budou rovněž 
časopisy, knihy a filmy s rybářskou tematikou 
či cestovní kanceláře specializované na rybář-
skou turistiku. 

Pro návštěvníky bude připraven bohatý dopro-
vodný program – mj. soutěže v poznávání ryb 
a rybářských dovednostech o atraktivní ceny, 
promítání filmů, tematické výstavy, ukázky 
rybolovných technik a  přehlídky živých ryb 
v bazénech a jezírkách.

www.bvv.cz/prodite

• AVITEX • BYRON GROUP CZ • David Koloušek • David Lužný - GRAFFishing & hunting • DOC FISHING • FIORD • s.r.o. • FISHINGHOLIDAY • FISH-PRO • FLAJZAR • Gammarus  
• CHTCHELKALINE • Ing. Pavel Petr – ADLER • Jan Seidl • JP Šumperk • K1-fishing • KAJMAN CZECH • Ladislav Král • Lenka Veselá – TRADING • Lubomír Blažek - LB Fish  
• Ludmila Šustrová – CHYTIL • Lukáš Krása • MAX carp • Michal Kučera – MIKBAITS • MILFA FISHING INT • Raven International • RYBOLOV • Sportcarp Vápeník a Šaravec • VK TRADE 
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Diváci budou mít možnost zhlédnout fantastický příběh Dobra a Zla v pře-
krásné pohádkové scéně,  precizní taneční  výkony desítek tanečníků v sólo-
vých výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které proslavily irský 
tanec po celém světě.

3. 3. 2011
pavilon P
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19. 3. 2011
pavilon P

fairherald35



Která expozice na 
GO a REGIONTOUR 
realizovaná společností 
Veletrhy Brno, a.s., 
se Vám nejvíce líbí?

a) Jihomoravský kraj

b) Olomoucký kraj

d) Východní Morava
c) Statutární město Brno

Více informací o službě najdete zde >>

Dobře navržená veletržní expozice 
přitahuje návštěvníka
Snahou každého vystavovatele je co nejvíce upoutat pozornost návštěvníků. 
Co však nejvíce vyvolává zájem u kolemjdoucích? Zpravidla to bývá originální 
prezentace firmy a kreativní zpracování expozice...

a)

c)

b)

d)
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HOLIDAY INN BRNO 
Křížkovského 20, CZ – 603 00 Brno 
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz Člen skupiny:

www.hibrno.cz

Kromě komfortního ubytování a konferenčního 
servisu nabízí Holiday Inn Brno také zajímavé 
gastronomické zážitky.

• Restaurace Prominent – místo vhodné pro rodinné oslavy i obchodní schůzky. Tradiční moravskou 
kuchyni doplňují aktuální trendy i jídla vonící dálkami. Každých 14 dní pak servírujeme nové business menu. 

• Lobby bar – přes den zde najdete klidné prostředí pro obchodní jednání u kávy. K večernímu 
posezení s přáteli zase vybízí nabídka drinků, velkoplošná projekce či kulečník. A další plus pro Vás: 
teplá jídla jsou podávána až do pozdních nočních hodin!

Ve veletržním shonu jistě oceníte, že poctivá gastronomie je na dosah. Na oběd či na schůzku stačí 
odběhnout jen pár kroků od hlavního dění. Bezproblémové parkování a dobrá dostupnost z centra města 
i od dálnice je zajisté výhodou. 

Nezapomeňte si včas zarezervovat Váš pokoj!  Business menu



1. Marketingová příprava
Ať se děje, co se děje, dbejte, aby to vypadalo, že je to Váš záměr. 
• definujte si přesně a jasně cíl Vaší expozice – jen to vede k úspěšné účasti na veletrhu 
• zformulujte si odpověď na otázky „Proč chci na veletrh jít?“, „Co čekám, že mi přinese?“ 

2. Timing
Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera. 
• sestavte si časový harmonogram přípravy veletrhu 
• přihlaste se k účasti včas, tzn. přibližně 6 měsíců předem – získáte tak výhodnější cenu 
• pošlete seznam exponátů a  přihlášku do katalogu asi dva měsíce před začátkem, 

objednejte služby, rezervujte si zavčas hotely, salonky na firemní akce, konferenční sály 
apod., objednejte a rozešlete s předstihem vouchery,

• šetřete své peníze a dopravu svých exponátů neobjednávejte na poslední chvíli 
• nezapomeňte naplánovat i  proškolení personálu – otázka pravomocí a  kompetencí 

musí být jasná předem

3. Budget
Téma, jemuž stojí za to věnovat nejvyšší pozornost, je současně tématem, jemuž 
stojí za to se raději zdaleka vyhnout. 
• zahrňte účast na veletrhu do svých marketingových aktivit 
• započtěte kromě plochy a expozice i  technické přívody, osoby, dopravu, ubytování, 

fotografie, pozvánky, občerstvení apod. 
• nezapomeňte na včasné výběrové řízení na dodavatele služeb 

4. Výběr spolehlivého dodavatele
Jediná důležitá informace a současně první v pořadí je – kdo se v čem vyzná. 
• dbejte na solidnost a čestnost partnera, mnohdy se stává, že to, co bylo předmětem 

nabídky, není předmětem smlouvy o dílo, proto si vyžádejte reference o akcích srov-
natelných s Vaší zakázkou 

• ujistěte se, že Váš dodavatel má dostatek prostředků, jak hmotných, tak nehmotných 
ke zdárnému dokončení akce 

• klaďte důraz na schopnost dodavatele rychle a flexibilně řešit jakýkoliv problém 
• zkontrolujte si finanční obsah nabídky Vašeho dodavatele – předejdete tak jeho možné 

snaze o průběžné zvyšování rozpočtu

5. Kreativita
Každý chce, aby si ho někdo všiml, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli. 
• snažte se v zadání co možná nejpřesněji definovat svoji představu o obsahu a vzhle-

du Vašeho prodejního místa a odpovězte si jasně na otázku „Co chci prezentovat?“. 
Otázka „Jak toho dosáhnout?“ je vždy druhá v pořadí 

• ponechte kreativní stránku Vaší expozice na odbornících – architektech, designérech 

deseT krOků k úspěchu na 
veleTrhu aneb murphyhO zákOny 
aplikOvané na výsTavnicTví
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deseT krOků k úspěchu na 
veleTrhu aneb murphyhO zákOny 
aplikOvané na výsTavnicTví

6. Místo
Pokud se nestaráte, kde jste, nejste ztraceni. 
• věnujte zvýšenou pozornost výběru Vašeho prodejního místa 
• uvědomte si, že tam, kde se nachází Vaše konkurence, budou i Vaši potencionální zákazníci 
• nezapomeňte, že umístění expozice musí odpovídat Vašemu prodejnímu záměru 
• rozhodněte se, jak chcete Vaše zákazníky oslovovat a jaký typ stánku tomu bude nej-

lépe vyhovovat – v řadě, na rohu, přístupný ze tří nebo ze všech stran – ostrovní

7. Přebírání a předávání stánku
I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky víte alespoň, kdo za věc odpovídá. 
• definujte již ve smlouvě jasný termín i čas předání expozice 
• trvejte na konkrétním určení osob za vaši firmu i dodavatele 
• požadujte důsledně předávací protokoly od svých dodavatelů

8. Reklamace
Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, 
že to tam stejně nemělo co dělat. 
• uvědomte si, že veletrh je živý organismus a probíhá nezávisle na tom, co se Vám 

zrovna na stánku rozbilo či přestalo fungovat 
• vzpomeňte si, že na jakékoliv mimořádné akci se problémy vyskytnou vždy na poslední chvíli 
• vyberte si proto takového dodavatele, který dokáže nečekané problémy vyřešit na 

místě a okamžitě

9. Zajištění servisu v průběhu veletrhu
Věci ponechané sami sobě probíhají vždy od zlého k horšímu. 
• nevěřte tomu, že v průběhu veletrhu nebudete potřebovat pomoc 
• vyžadujte soustavnou péči o sebe a o svoji expozici 
• vězte, že práce dodavatele nekončí předáním expozice na začátku, ale jejím převzetím 

zpět od spokojeného klienta po skončení veletrhu

10. Vyhodnocení
Bez ohledu na to, co zlého se přihodí, vždycky se vyskytne někdo, kdo to předvídal. 
• stanovte si dopředu nejen jasný cíl celé prezentace, ale i formu jejího vyhodnocení 
• zajistěte si zpětnou vazbu od svých zákazníků 
• sestavte jednoduchý dotazník, který bude Vaše hosteska se zákazníky vyplňovat, na 

místě tak získáte bezprostřední reakci Vašich klientů, kterou můžete v budoucnosti 
využít pro nastavení komunikačních nástrojů 

• zaznamenávejte si všechny postřehy již během veletrhu, po akci si vzpomenete pouze 
na jejich zlomek 

• snažte se o objektivní hodnocení, nenechejte hodnotit jen jednu osobu, ať hodnotí celý 
veletržní tým

11. Jedenáctá rada – jako bonus
Není potřeba dělat jakoukoliv práci, pokud ji za Vás může udělat někdo jiný.
• obraťte se proto na kvalifikovaný tým odborníků úseku Realizace expozic a  servis, 

nedílnou součást akciové společnosti Veletrhy Brno, aby Vám při vaší veletržní prezen-
taci poskytl komplexní výstavářský servis
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Těšíme se na Vaši návštěvu!

T he  G l o b a l  |  R e t a i l  T r a de  F a i r
2 6 .  2 .  – 2 .  3 .  2 0 1 1
D ü s s e l do r f ,  G e r ma ny

Ha l a  9 ,  s t á ne k  C 5 9

"Dáváme tvar myšlenkám..."

Vážení obchodní přátelé,

společnost Veletrhy Brno, a.s., se již tradičně zúčastní Mezinárodní-
ho veletrhu pro obchod a reklamu EuroShop, který se bude konat 
v Düsseldorfu ve dnech 26. února až 2. března 2011.

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice, kterou najdete v hale 9, 
stánek C59. Naše expozice je navržena se záměrem představit se 
ve světové konkurenci jako moderní společnost, schopná poskytnout 
svým partnerům komplexní výstavářský servis. 

Veletrh EuroShop je pořádán každé tři roky, při tom posledním se ho 
zúčastnilo 1 895 vystavovatelů ze 48 zemí, kteří obsadili rekordních 
107 000 m2 výstavní plochy. Nikdy v minulosti nebyla účast větší. Do 
města na Rýnu v roce 2008 přicestovalo kolem 105 tisíc odborných 
návštěvníků ze všech pěti světadílů. EuroShop, The Global Retail Tra-
de Fair, je světová jednička mezi specializovanými veletrhy zaměřený-
mi na komplexní oblast inovací v obchodní branži. 

Pořadatel akce návštěvníkům garantuje optimální oslovení specifických cílových skupin a jasnou ori-
entaci na veletrhu, a proto od roku 2002 rozčlenil EuroShop do čtyř samostatných podskupin s ozna-
čením EuroConcept, EuroSales, EuroCIS a EuroExpo. V segmentu EuroConcept jsou soustředěna 
témata stavba a zařízení prodejen, osvětlovací technika, podlahová krytina, architektura a design pro-
dejen, ale i chladicí nábytek a chladicí zařízení. EuroSales propojí všechny fasety vizuálního marketingu, 
podpory prodeje a marketingu prodejního místa (tzv. POS, point of sale), zatímco sektor EuroCIS před-
stavuje inovační informační a bezpečnostní technologie. 

Posledním ze čtyř segmentů veletrhu EuroShop, akce EuroExpo, se věnuje speciálně tématům, kterými 
se zabývá i naše firma - stavba veletržních stánků, design a organizování veletrhů a výstav. V moderním 
designu veletržních stánků se do popředí již dávno dostala inscenace a osobní komunikace (live-com-
munication). Přijďte se podívat na naši nabídku, pomůžeme Vám přiblížit se Vašim zákazníkům.

Sjednejte si s námi schůzku přímo na EuroShopu již dnes, e-mail: expozice@bvv.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.
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www.bvv.cz/kalendar

kalendář veleTrhů a výsTav 2011

25.–27. 2. OPTA

2. 3. VINEX&HORECA FORUM

3.–6. 3. MOTOSALON 2011 (Praha)

10.–13. 3. PRODÍTĚ

10.–13. 3. RYBAŘENÍ

10.–13. 3. ITEA BRNO

10.–13. 3. MODELÁŘ

29. 3.–1. 4. AMPER

29. 3.–1. 4. OPTONIKA

12.–16. 4. IBF

12.–16. 4. SHK BRNO

12.–16. 4. MOBITEX

12.–16. 4. URBIS INVEST

12.–16. 4. URBIS TECHNOLOGIE

30. 4. MotorTechna Brno

1.–4. 5. 19. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

3.–6. 5. PRINTexpo

10.–13. 5. IDET

12.–14. 5. PYROS/ISET

17.–18. 5. Stainless

24.–26. 5. VODOVODY-KANALIZACE

24.–26. 5. ENVIBRNO

4.–9. 6. AUTOSALON BRNO 2011

7.–8. 6. MOTOSPORT EXPO 2011

18. 6. MODELLBRNO

23.–26. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

24.–26. 6. PROPET

25.–26. 6. INTERCANIS

25.–26. 6. INTERFELIS

6.–7. 8. Národní výstava psů

21.–23. 8. STYL

21.–23. 8. KABO

2.–3. 9. Zelený svět 2011

17.–18. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

3.–7. 10. MSV 2011

3.–7. 10. Transport a Logistika

12.–14. 10. EXPODENT (Praha)

18.–21. 10. WOOD-TEC

18.–21. 10. Medical Fair Brno/ 
Rehaprotex

29. 10. MotorTechna Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

4.–5. 11. VENIA

10.–13. 11. SPORT Life

10.–13. 11. Bike Brno

10.–13. 11. boat Brno

10.–13. 11. Caravaning Brno

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

9.–18. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně Stavební centrum EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena


