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❱ Odborná gesce veletrhu

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

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

fax: +420 541 153 066

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

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

fax: +420 541 152 889

❱ Kontakty

Zjednodušte si přihlášení na veletrh  
– využijte elektronickou přihlášku 
na www.bvv.cz/e-prihlaska
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❱ Proč na MOBITEX 2013?  
 Veletrh MOBITEX představuje největší tuzemskou   
 oborovou prezentaci  
 Pravidelně se jej účastní nejvýznamnější značky z oboru 
 nábytku a vybavení interiéru  
 Součástí veletrhu jsou unikátní projekty na podporu designu  
 – Inspirativní interiéry, New Design, Technologie&Design,  
 Projekt Architekt a Grand Prix MOBITEX  
 Jedinečné exponáty vystavovatelů mají možnost získat  
 prestižní ocenění v soutěži Grand Prix MOBITEX  
 Pro rok 2013 jsou zvýrazněnými tématy – dekorace,  
 svítidla, sklo, porcelán, zahradní nábytek a doplňky do zahrady  
 Nabídku vystavovatelů doplňuje atraktivní doprovodný  
 program zaměřený na poradenství a inspiraci  
 Souběžně konané Stavební veletrhy Brno rozšiřují   
 prezentovanou problematiku o aktuální trendy ve stavebnictví  
 Komplexnost nabídky souběžně probíhajících veletrhů  
 zajišťuje vysokou návštěvnost přes 60 000 návštěvníků,  
 kteří mají skutečný zájem o Vaše produkty!

❱ Projekty na podporu designu   
I v letošním roce pokračujeme v návštěvnicky a mediálně 
atraktivních projektech na podporu designu a kvalitního českého 
nábytku. Prezentujte se například v těchto projektech:

 Inspirativní interiéry
Představují reálnou ukázku toho, jak je možné pracovat nejen 
s prostorem, ale i jednotlivými exponáty vystavujících firem. 
Vedle standardní výstavní expozice se tak firmám otevírá i další 
možnost prezentace na veletrhu, pro architekty a bytová studia 
je to příležitost pro vlastní prezentaci, se zachováním možnosti 
poskytovat odborné poradenství široké veřejnosti.  
Inspirativní interiéry jsou rozšířením návštěvnicky atraktivního 
Projektu Architekt, v jehož rámci je poskytováno bezplatné 
poradenství interiérových architektů.

 Projekt New Design 

Představuje platformu pro prezentaci novinek na českém trhu 
v kategoriích domácí produkce a import. Jedná se o atraktivní 
prezentační projekt pro High-End firmy, které na veletrzích v ČR 
běžně nevystavují.

 Technologie&Design
Tradiční projekt, který představuje špičkovou audiovizuální 
techniku jako plnohodnotnou součást interiéru.

❱ Soutěžní přehlídky  
Exponátové soutěže Grand Prix MOBITEX 
 sekce STUDENT = podpora studentské tvorby 
 sekce VYSTAVOVATEL = soutěž vystavených exponátů 

❱ Další zvýrazněná témata  
 Kuchyně  Kancelářský nábytek  Sedací nábytek  Zahradní 
nábytek, doplňky do zahrady a teras  Dekorace, svítidla, sklo  
a porcelán

Využijte možnosti vystavovat levněji
– zašlete přihlášku do 30. listopadu 2012

❱ Ohlédnutí za veletrhem MOBITEX 
a Stavebními veletrhy Brno 2012*

Počet zúčastněných firem celkem 831 z 19 zemí světa 
z toho MOBITEX   94 ze 4 zemí světa 

 
Čistá výstavní plocha celkem 29 413 m2 
z toho MOBITEX 4 236 m2 
 
Počet návštěvníků 60 283 z 31 zemí světa

* Společná statistická data veletrhů MOBITEX, Stavebních veletrhů Brno,   
 NSC EDEN 3000 a veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE  
 a ENVIBRNO


