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Prodítě 2012

• Novinky svého sortimentu představili přední dodavatelé
dětského zboží na českém trhu
• Prezentovalo se 59 vystavovatelů z České republiky, 
Slovenska, Polska a Německa

• Expozice obsadily celkovou výstavní plochu 4 534 m2

• Celková návštěvnost byla 28 222* osob z 10 zemí
• Registrovalo se 541* zahraničních návštěvníků, především ze 
Slovenska, Polska a Rakouska
• Akreditovalo se 222* novinářů ze 3 zemí
• Atraktivní doprovodný program Dětský svět a Modely v 
pohybu

* Společná návštěvnost veletrhů PRODÍTĚ, ITEA Brno, PENíZE a 
výstavy RYBAŘENÍ 2012. Společná návštěvnost včetně veletrhu 
MOTOSALON byla 74 941 osob. 

Devátý veletrh PRODÍTĚ představil nabídku vystavovatelů ze 
čtyř zemí. Šlo o nejširší přehlídku kočárků, autosedaček, textilu 
a dalších potřeb pro děti na českém a slovenském trhu. Mezi 
exponáty nechyběly atraktivní novinky, které teprve míří do 
obchodní sítě. První den patřil hlavně odborníkům a 
kontraktačním jednáním a vůbec nejvyšší návštěvnost byla v 
sobotu, kdy v hojném počtu dorazily mladé rodiny. 

Velký úspěch měla modelářská prezentace „Modely v pohybu“, 
která vyvrcholila sobotní tankovou a leteckou „Bitvou o Midway“ 
s pyrotechnickými a zvukovými efekty.

Součástí veletrhu byl doprovodný program Dětský svět s 
vystoupeními, karnevalem a atrakcemi pro malé návštěvníky. 
Mimo jiné zde vystoupila Zora Jandová a Divadlo Evy Hruškové 
a Jana Přeučila. V pátek se uskutečnila Školkiáda 2012 s 
WALKODILE, která formou zábavné soutěže představila 
bezpečnostní chodítko pro předškolní děti. 

Řekli o veletrhu 

Lubomír Fiedler, majitel společnosti Ing. Lubomír Fiedler –
distributor značkového dětského zboží:
Sobotní návštěvnost byla impozantní. Přišlo sem strašně moc 
lidí, kteří se zajímali o vystavené zboží a měli chuť nakupovat. 
Příjemně nás to překvapilo a tolik lidí určitě nepřišlo náhodou. 
Z návštěvnosti bylo vidět, že pořadatelé udělali obrovský kus 
práce v propagaci. Potěšilo nás také jednání s obchodními 
partnery, kteří byli optimističtější, než jsme čekali. Z veletrhu si 
odvážíme hodně objednávek, takže jsme spokojeni.

Daniela Rovenská, regionální zástupce společnosti CORD 
BLOOD CENTER:
Na veletrhu PRODÍTĚ jsme už podruhé a smyslem naší 
prezentace je oslovit maminky, aby věděly o možnosti odběru 
pupečníkové krve. Na našem stánku se zastavují těhotné, ale i 
rodiče, kteří už mají dítě a plánují druhé. Minulý rok si zde řada 
maminek vzala informační materiály a později se u nás 
zaregistrovala, takže naše účast byla velmi úspěšná.

Radim Solnický, jednatel společnosti ANDYS:
Na veletrhu PRODÍTĚ vystavujeme už pátým rokem, protože 
chceme představit maminkám náš sortiment a také novinky, 
které v obchodech zatím ještě nenajdou. Přicházejí sem i 
maminky, které naši nabídku zatím neznají nebo ji znají jen 
přes internet, ale tady si ji mohou přímo osahat a vyzkoušet. A 
samozřejmě tady jednáme i s obchodníky, kteří na tento 
veletrh přijíždějí hlavně z Moravy a ze Slovenska. Cílem je 
získání nových obchodních partnerů a rozšíření prodejní sítě 
tak, aby se naše zboží dostalo k co nejvíce maminkám.

Damian Malaczyňski, jednatel společnosti DD-VIP-
ENTERPRISSE s. r. o.
V Brně vystavujeme poprvé a představujeme tady novinku –
želé do koupele Gelli Baff, které je na českém trhu teprve od 
loňského srpna. Proto s ní chceme seznámit rodiče i děti, které 
většinou velmi zaujme. Je vidět, že zájem návštěvníků je den 
ode dne větší. Na veletrhu jsme i proto, abychom navázali nové 
obchodní kontakty, což se podařilo. 

David Forgáč, manažer společnosti SPRINGFREE pro ČR a 
střední Evropu:
Vystavujeme tady nejbezpečnější trampolíny na světě. Protože 
jde o relativně nový a drahý produkt, je potřeba, aby ho lidé 
viděli na vlastní oči a pochopili, v čem je jeho cena. Na veletrhu 
PRODÍTĚ oslovujeme hlavně klientelu z Moravy, návštěvníci si 
tady naše trampolíny prohlédnou a mohou si je i vyzkoušet. 
Smysl to rozhodně má, protože po loňské prezentaci nás 
kontaktovala řada lidí, kteří si naše trampolíny vyzkoušeli 
právě tady na veletrhu. 

Jan Veit, majitel společnosti Jan Veit – SPORT:
Na veletrhu PRODÍTĚ vystavujeme už popáté. Máme stálý 
sortiment dětských a plaveckých brýlí, o který je už několik let 
zájem. Kontaktujeme tady obchodníky, protože dodáváme 
nejen do očních optik, ale i do obchodů s dětským zbožím. A 
protože tento veletrh je prodejní, zároveň cílíme i na konečné 
zákazníky. Daří se nám tady a s účastí jsme spokojeni.

Ivana Fialová, jednatelka společnosti Baby Direkt s. r.o.:
Letošní veletrh PRODÍTĚ hodnotíme spíše kladně, jediným 
nedostatkem je z našeho pohledu nedostatečný prostor pro 
obchodníky, kterým by měl být vyhrazen určitý čas. Návštěvnost 
byla vysoká a hodně se nakupovalo. Proto jsme se po loňských 
zkušenostech vybavili i platebním terminálem, který se opravdu 
osvědčil.

Příští ročník veletrhu PRODÍTĚ se uskuteční 
7. – 10. března 2013.
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