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Annick Roetynck,
generální tajemnice Evropské asociace prodejcÛ dvoukol˘ch vozidel ETRA:
Veletrh Bike Brno je velmi dÛleÏit˘ pro stﬁední a v˘chodní Evropu. Specifick˘ je
tím, Ïe se zamûﬁuje hlavnû na bicykly pro sportovní úãely, coÏ je hlavní rozdíl
proti jin˘m cyklistick˘m veletrhÛm v Evropû, kde vût‰inou pﬁevládají kola urãená
pro mûstsk˘ provoz. Také brnûnsk˘ veletrh v posledních letech ukázal opravdu
velkou snahu o prezentaci elektrokol, coÏ je dobﬁe. Doufám, Ïe v tom bude pokraãovat, protoÏe ve v˘chodní Evropû je to s prosazením elektrokol velmi tûÏké.
Tomá‰ Bernard, Sales Manager, Specialized Eastern Europe:
TûÏi‰tûm na‰í úãasti na veletrhu Bike Brnû je podpora znaãky a prezentace koneãnému zákazníkovi. Nejvíce zájmu jsme zaznamenali o produkty v kategorii
29palcov˘ch kol a velk˘m tahákem byla známá jména na‰eho t˘mu a hlavnû v˘sledky závodníkÛ, jak˘mi jsou Jaroslav Kulhav˘, Roman Kreuziger a dal‰í.
Karel Abraham, motocyklov˘ závodník tﬁídy MotoGP:
Na veletrhu SPORT Life jsem byl uÏ nûkolikrát a je tady pro mû spousta zajímav˘ch
vûcí. Moc se mi líbí taky lodû a karavany, na ty bych se rád podíval i letos. Sportovní
veletrh je podle mû v˘borná akce, na které lidé poznají rÛzné druhy sportÛ a zjistí,
kter˘ by se jim mohl líbit. Dûti si tady mohou vybrat sport, kter˘ zaãnou dûlat, protoÏe podle mû by se kaÏdé dítû mûlo vûnovat nûjakému sportu. Ale i star‰í lidé si tady
mohou sport aspoÀ tro‰ku osahat a taky získat potﬁebné informace je‰tû pﬁedtím,
neÏ investují do vybavení.
Francoise a Claude Hervé, Francie, speciální hosté festivalu CYKLOCESTOVÁNÍ:
Byli jsme pozváni, abychom hovoﬁili o na‰í cestû, kterou jsme podnikli na kole
kolem svûta za ãtrnáct let. V Brnû jde o jedno z nejvût‰ích cyklistick˘ch setkání
v Evropû, takÏe jsme velmi rádi, Ïe tu mÛÏeme b˘t.
Tomá‰ Kölbl, jednatel spolenosti boat Master:
Jako vystavovatelé jsme s prÛbûhem v˘stavy spokojení. Líbí se nám termín, kter˘
je posazen mezi jiné lodní v˘stavy, a také poloha, takÏe kromû MoravanÛ nás nav‰tívili jak námi pozvaní sloven‰tí zákazníci, tak individuální náv‰tûvníci, pro které
byla dojezdová vzdálenost pﬁístupnûj‰í. Z obchodního hlediska byl pro nás nejzajímavûj‰í ãtvrtek a pﬁedev‰ím pátek, kdy jsme získali nové kontakty.
Heinrich Vik, majitel spoleãnosti Caravan Metropol:
Od zrodu salonu Caravaning Brno patﬁíme k vystavovatelÛm, kteﬁí tady jsou kaÏd˘
rok, protoÏe tuto v˘stavu povaÏujeme za nejlep‰í v âesku. Letos jsem byl pﬁed veletrhem lehce nervózní, jak se projeví krize, o které se stále mluví uÏ od loÀského
roku, ale za na‰i firmu si nemÛÏeme stûÏovat. Nav‰tívili nás váÏní zájemci a dokonce na tﬁech autech máme cedulky prodáno.
Jan Bordovsk˘, ‰éfredaktor ãasopisu Camping, Cars & Caravans:
Letos je karavanÛm vyhrazen cel˘ pavilonu P, takÏe v˘stava je vzdu‰nûj‰í a pohodlnûj‰í na prohlíÏení. Urãitû se tu najdou i zajímavé novinky a myslím si, Ïe
v porovnání s loÀsk˘m rokem tady nechybí Ïádná firma, naopak pﬁibyly dvû nebo
tﬁi nové, coÏ je v dne‰ní dobû dobrá zpráva.
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Beata Hlaváãková, majitelka spoleãnosti Beata Yacht Marine:
Na boat Brno jsme se znaãkou Bavaria poprvé, dﬁíve jsme tu vystavovali s jinou znaãkou. Bavaria je druhá nejvût‰í lodûnice na svûtû a my jsme její jediní dovozci na ãesk˘
a slovensk˘ trh, coÏ vyÏaduje na‰i úãast na této v˘stavû. Pﬁedpokládám, Ïe se poptávka po lodích Bavaria vrátí i v âeské republice, i kdyÏ oproti Slovensku je zde vût‰í
zájem o plachetnice.
Petr Koukal, pûtinásobn˘ mistr âeské repliky v badmintonu:
Moc rád se takov˘chto propagaãních akcí úãastním, protoÏe tak mÛÏu nejen
badminton, ale i sport jako takov˘ pﬁiblíÏit lidem, kteﬁí se k nûmu tﬁeba jinde
nedostanou. Pro ná‰ pomûrnû mal˘ sport je velmi dÛleÏité, aby se s ním
veﬁejnost seznámila. A myslím si, Ïe pro lidi mÛÏe b˘t docela zajímavé vidût
badminton na Ïivo.
Na sportovním veletrhu v Brnû jsem poprvé, protoÏe jsem v minul˘ch letech
vÏdycky zrovna hrál nûjak˘ turnaj. Chystám se projít v‰echny pavilony a tû‰ím
se na nové vûci a trendy. Je to nejvût‰í sportovní veletrh v âeské republice a líbí
se mi tady. UÏ kolem desáté dopoledne bylo v pavilonu pomûrnû hodnû lidí, coÏ
mû pﬁíjemnû pﬁekvapilo. Mám z toho radost a myslím si, Ïe by to chtûlo je‰tû víc
podobn˘ch akcí.
Kateﬁina Fantová, referentka pro sport krajského úﬁadu Jihomoravského
kraje, organizátorka jeho veletrÏní expozice:
Veletrhu SPORT Life se úãastníme uÏ od roku 2004, ale letos jsme podstatnû
zvût‰ili plochu, protoÏe si myslíme, Ïe je to potﬁeba. Dáváme tak vût‰í prostor
nestátním neziskov˘m organizacím z oblasti sportu, které zde mohou prezentovat svou ãinnost a pﬁípadnû roz‰íﬁit svou ãlenskou základnu v dobû, kdy dûtí ve
sportu ub˘vá. Jejich ohlasy jsou velmi dobré a s velkou plochou jsme opravdu
spokojeni - lidé zde mají dost prostoru, aby si vyzkou‰eli sporty, které je zajímají.
Pozvali jsme sem úspû‰né jihomoravské sportovce, které jsme nemuseli nijak
pﬁemlouvat a setkání je moc bavilo, takÏe nakonec na veletrhu strávili víc ãasu,
neÏ si pÛvodnû mysleli. Snad se tady za rok potkáme i s medailemi z Lond˘na,
ale urãitû i bez medailí, protoÏe v‰ichni vidí ten hlavní smysl v propagaci sportu
a pohybu vÛbec.
Petr Lipka, prodejce spoleãnosti Caravan Exclusive:
Pﬁijeli jsme pﬁedstavit luxusní obytné vozy MORELO, coÏ je nová znaãka na ãeském trhu. UÏ pﬁed v˘stavou se o této znaãce v âeské republice vûdûlo, lidé ji znali
z ãasopisÛ a fotografií, ale v Brnû si mohli vÛz prohlédnout na Ïivo a váÏn˘m zájemcÛm jsme nabídli i náv‰tûvu v˘robního závodu v Nûmecku. Úãast hodnotíme
kladnû, pﬁijeli jsme pﬁedev‰ím s cílem získat kontakty a ukázat auto potenciálním
kupcÛm, coÏ se podaﬁilo. Pﬁivezli jsme dvû krabice katalogÛ a ceníkÛ a v sobotu
uÏ nám nezbyl Ïádn˘, i kdyÏ jsme je rozdávali jen skuteãn˘m zájemcÛm a lidem,
kteﬁí uÏ mají velká auta. Jednání o koupi takto drahého auta chce del‰í ãas a toto
je první pﬁím˘ kontakt s ãesk˘m trhem, takÏe jsme s úãastí spokojeni.
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