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Váš prostor ...

Vznik tradice …
V roce 1928 se zrodil fenomén brněnského výstavnictví, který si za téměř
sto let své existence dokázal podmanit celé generace vystavovatelů i hostů.
Úspěch veletrhů v Brně dal vzniknout tradici, jež přetrvává dodnes. Díky tomu
je Brno právem nazýváno hlavním městem veletrhů.

Město vřelých setkání...
V srdci Evropy, v prosluněné krajině obehnané vinohrady, leží Brno. Historie mu vepsala
romantickou tvář opředenou duchem vědy, výzkumu a univerzitního vzdělávání. K jedinečnému
geniu loci města neodmyslitelně patří také pravidelné pořádání veletrhů, které přitahují
návštěvníky z celého světa.
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Ideální svět …
Brněnské výstaviště si stále zachovává stejný luxus a prestiž jako před lety. Ctíme tradici, avšak
neustále přinášíme nové řešení a možnosti. Dokážeme stvořit ideální svět, jehož středobodem
budete Vy sami. Přijměte pozvání na malou prohlídku.

h
lou s vlastní recepcí, bankou i restaurací. Pavilon E je místem,
Oslňte své hosty prostornou vstupní ha
halou
kdee se můžete plně realizovat v 6 konferenčních sálech a výstavních prostorech. Pro Vaše naprosté
pohodlí je celý komplex napojen na špičkové hotelové zařízení.
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Ve znamení pokroku …

Oslňte své hosty prostornou vstupní halou s vlastní recepcí, bankou i restaurací. Pavilon E je místem,

kde se můžete plně realizovat v 6 konferenčních sálech a výstavních prostorech. Pro Vaše naprosté
pohodlí je celý komplex napojen na špičkové hotelové zařízení.

Prostor pro váš úspěch…
Objevte místo, kde můžete bez obav uvést své hosty. Vychutnejte si nerušeně hladký průběh
své výstavy, konference, vystoupení či sympozia. Cokoli jen chcete. O vše potřebné
se už postaráme my.

ny se stávají
skutečností …
Neotřelé budovy skýtají osobitou atmosféru,
která Vás uvede v tom nejlepším světle. Vyžadujte
kvalitu, přejte si cokoli a my Vaše přání uvedeme
ve skutečnost.

Vše, co si jen
přejete …
Jakékoli události dokážeme vdechnout život díky nadstandartním službám
a citu pro detail. Není podstatné, jak velkou událost si přejete zrealizovat.
Záleží však na tom, aby byla vždy perfektní.

Euforický zážitek …
Pokud zatoužíte oslnit tisíce lidí a uspořádat mistrné hudební vystoupení, nabídneme prostor,
kde každé slovo a každý takt vyzní v plné síle. Pomůžeme Vám ovládnout zvuk jako nástroj
Vašeho úspěchu.

Euforický zážitek …
Pokud zatoužíte oslnit tisíce lidí a uspořádat mistrné
mistr
ttrrné hudební
hud
u eb
bn
níí vystoupení,
vyysstto
ouppeen
ní,
í, nabídneme
nabídneeme
m prostor,
ám ovládnout
ám
ovl
v áddnoout
ut zvuk
zvu
vuk jja
ako
o nástroj
kde každé slovo a každý takt vyzní v plné síle. Pomůžeme Vám
jako
Vašeho úspěchu.

port
jako vášeň …

Každá vášeň nabývá na kráse, pokud je sdílená.
Popusťte uzdu svému nadšení, objevte radost
z pohybu, překonávejte limity společně
s těmi nejlepšími. Můžete si být jisti, že Vás
podpoříme.

eznam vybraných referencí
KONGRESY

EVENTY

Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Setkání zaměstnanců ČMSS

Počet účastníků: 4.000

Počet účastníků: 2.300

Kongres České internistické společnosti

Energy Globe Award

Počet účastníků: 1.500

Počet účastníků: 1.000

Hematologický sjezd

Obchodní a manažerská konference České pojišťovny

Počet účastníků: 1.800

Počet účastníků: 1.500

XXXII. Kongres ČSSD

Setkání 17 středoevropských prezidentů

Příběh pokračuje …
…a je pouze na Vás, zatoužíte-li stát se jeho součástí. Luxusní prostory brněnského výstaviště
nabyly za dobu své existence vzácné přidané hodnoty, která nelze popsat. Je třeba ji prožít.
Přesvědčte se sami.

Počet delegátů: 900

KONCERTY

SPORTOVNÍ AKCE

Rolling Stones – World tour

Fed Cup

Počet návštěvníků: 30.000

Tenisová mezinárodní soutěž družstev

Tiesto In Concert

Freestyle Motocross

Počet návštěvníků: 8.000

Mezinárodní halová motoexhibice a závod

David Guetta - koncert

Badminton

Počet návštěvníků: 10.000

Mezinárodní mistrovství ČR

Koncert skupiny Kabát

Voltiž

Počet návštěvníků: 8.000

Mezinárodní mistrovství ČR
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