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Při ohlédnutí za  uply-
nulým půlrokem na br-
něnském výstavišti si 
jistě zaslouží zmínku 
dubnové Stavební ve-
letrhy Brno, největší 
středoevropský veletrh 
s  tematikou staveb-

nictví.  Společně s  veletrhy MOBITEX, 
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE 
a  ENVIBRNO nabídly informace z  ob-
lastí stavebnictví, technického zařízení 
budov, vybavení interiéru a ochrany ži-
votního prostředí, investičních příleži-
tostí v regionech a informace o nových 
komunální technologiích. Letos nebyl 
přítomen obor stavebních strojů a i přes 
nepříznivý vývoj stavebnictví se veletrhu 
zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí 
světa a  přijelo na  60  000 návštěvníků 
z 31 zemí. „Stavební veletrhy Brno po-
máhají rozvoji stavebnictví. I letošní roč-
ník splnil tento účel a byl velmi úspěšný,“ 
zhodnotil význam a  roli Stavebních ve-
letrhů Brno prezident Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš. 

Kontraktační veletrhy módy, obuvi a ko-
ženého zboží se na brněnském výstaviš-
ti pořádají již dvacet let a jejich srpnové 
vydání tedy oslaví čtyřicáté narozeniny. 
STYL je pro obchodníky v módní bran-
ži nepostradatelnou akcí na trhu České 
republiky, Slovenska a  zemí východní 
Evropy. Scházejí se na  něm vystavo-
vatelé z  20 zemí. Prezentace módních 
trendů nabízejí obchodníkům a nákup-
čím svoje módní kolekce pro nacházejí-
cí sezonu. Obdobně to platí pro veletrh 
KABO, přehlídku nové nabídky českých 
a zahraničních výrobců obuvi, koženého 
zboží a doplňků.
 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
je nepochybně nejdůležitější hospodář-
skou událostí roku. Je největší prezentací 
exportní nabídky českých strojírenských 
podniků a  nejnovějších průmyslových 
technologií dostupných na  světovém 
a  evropském trhu. Zvláštní postavení 
na veletrhu mají vždy obráběcí a tvářecí 

stroje, které se letos prezentují v  rámci 
specializovaného veletrhu IMT. Rozsah 
tohoto oboru potvrzuje současně i  vý-
znam výroby obráběcích strojů v České 
republice jako jednoho z  nejúspěšněj-
ších exportních strojírenských odvětví. 

MSV je správě řečeno nikoliv strojírenský, 
ale průmyslový veletrh, s nabídkou průmys-
lových technologií. To podtrhuje i současně 
konaný soubor technologických veletrhů 
Top Technology – FOND-EX, WELDING, 
PLASTEX a PROFINTECH. K nim se le-
tos opět řadí projekt AUTOMATIZACE 
– myšleno průmyslové výroby. Letošní 
součástí veletrhu je i  INTERPROTEC, 
veletrh ochrany zdraví při práci. 

Těší nás, že indické ministerstvo hospo-
dářství zvolilo pro letošní evropskou pre-
zentaci formou „India Show“ s více než 
100 indickými vystavovateli právě Brno. 
Čestným a  tradičním partnerem veletr-
hu je s historicky nejrozsáhlejší veletržní 
účastí Rusko. Největší zahraniční účast 
má opět Německo. Nepřehlédnutelná 
je účast Číny, Švýcarska, Francie Itálie 
a dalších zemí. Na veletrhu se odehrají 
bilaterální mezivládní jednání na  úrovni 
ministrů nebo náměstků průmyslu a ob-
chodu s  Indií, Ruskou federací a USA. 
Strojírenský veletrh v Brně tak potvrzuje 
svůj mezinárodní význam a skutečnost, 
že je nejen obchodní, ale i  významnou 
politickou a  společenskou událostí, 
při které proběhnou tisíce setkání tváří 
v tvář.    
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V dubnu měli návštěvníci Stavebních veletrhů Brno možnost zhlédnout stavbu 
pasivního domu v přímém přenosu. Před jejich zrakem každou minutu rostla 
unikátní buňka – cílem bylo prezentovat standardní stavební prvky pasivních 
domů. „Šlo o kombinaci materiálů, abychom ukázali různé pasivní systémy,“ 
vysvětloval ředitel sdružení Centrum pasivního domu Jan Bárta.

STAvBA PASivníhO dOmu
v Přímém PřenOSu
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STAvBA PASivníhO dOmu
v Přímém PřenOSu

O stavbu pasivního domu byl v průběhu 
Stavebních veletrhů Brno velký zájem



Hrubá příprava stavby odstartovala týden před 
Stavebními veletrhy. Jakmile začaly vstupními 
bránami proudit davy návštěvníků, započala ta 
pravá realizace pasivní buňky. „Proces byl velmi 
rychlý. Daly se dohromady stěnové prvky, dodala 
tepelná izolace apod. Hrubá stavba je záležitostí 
několika dnů, vnitřní práce jsou potom obdobné 
jako u tradičních staveb,“ pokračoval Bárta. 

Co je u pasivního domu nejdůležitější, aby 
se dosáhlo kýženého efektu?
Je toho víc a  začíná to už návrhem. Pasivní 
dům nemusí být jednoznačně dražší, vše zále-
ží na  technických parametrech jako vzducho-
těsnost, tepelná izolace a  samozřejmě kvalita 
vnitřního prostředí – to patří mezi hlavní výhody 
pasivního domu. Mezi další výhody patří čerstvý 
vzduch díky systému větrání s rekuperací.

Jaký je zájem zákazníků o pasivní domy?
Neustále roste. Mnozí lidé říkají, že nechtějí pa-
sivní dům, protože je dražší. Vybírají si proto níz-
koenergetický. Není to úplně pravda, dobře navr-
žený a postavený pasivní dům nemusí být dražší. 

Jak je to s architekty a stavebními firmami? 
Umí stavět pasivní domy?
Existuje několik málo desítek architektů a  sta-
vebních firem, které mají zkušenosti s pasivními 
domy a dokážou je postavit kvalitně. Na druhou 
stranu je spousta firem, pro které je pasivní stan-
dard pouze reklamou, a vůbec netuší, o co jde. 
V takových případech hrozí velké nebezpečí, že 
se klient napálí a  dům nebude fungovat, nebo 
bude drahý.

Jaký je v  České republice podíl domů 
s téměř nulovou spotřebou?
Je jich opravdu málo. Vyloženě pasivních domů 
je u nás minimum. V současnosti je postaveno, 
nebo před dokončením, asi 400 pasivních domů. 
Vesměs jde o rodinné domy, jedna stavba je ad-
ministrativní, postavila se i školka a školicí centra.

Během několika let vstoupí v platnost evrop-
ská směrnice, podle které se budou muset 
stavět jen domy s téměř nulovou spotřebou 
energie. Jak se na celou situaci díváte?
Tato legislativa vychází z  evropské směrnice 
o energetické náročnosti budov a říká, že všech-
ny veřejné novostavby budou od  roku 2018 

v  kategorii s  téměř nulovou spotřebou energie. 
Od  roku 2020 to pak bude platit pro všech-
ny stavby. Tento standard bude pravděpodob-
ně vycházet z principů pasivního domu. Zbytek 
energie potřebné na provoz – vytápění, chlazení, 
ohřev, elektřina atd. – by měl být kryt z obnovitel-
ných zdrojů energie.

Není to zásah do svobodného rozhodování?
Jako každý předpis, i  toto je určitým způso-
bem zásah. Nicméně zásah evropské směrnice 
nemusí být až tak citelný. V současnosti máme 
znalosti, zkušenosti a materiály umožňující stavět 
v podobném standardu, jaký bude požadován. 
Rozhodnutí samozřejmě závisí na  investorovi. 
Pro soukromého investora je to zásah, z pohledu 
komerční investice lze tento předpis chápat jako 
ochranu spotřebitele, neboť developeři nestaví 
pro sebe, ale pro další prodej.
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Co?
Titul Energeticky soběstačné budovy sbírá a dává do kontextu informace na  téma vý-
stavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak, aby v něm investoři, 
projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávají-
cího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví.

Jak?
Čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy je unikátní svou mediální univerzálností, díky níž 
oslovuje více než 40 000 zástupců odborné stavební veřejnosti jako:
> elektronický interaktivní magazín
> tištěný časopis 
> aplikace na „chytré“ telefony a tablety

Pro koho? 
Pro veškerou odbornou stavební veřejnost:
> investoři
> architekti
> projektanti
> stavební firmy
> výrobci stavebních materiálů a technologií
> uživatelé staveb

První český titul 
zaměřený na výstavbu 
a provoz budov s nízkou 
energetickou náročností

www.esb-magazin.cz

2
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Téma:

Uhlíková stopa 

ve stavebnictví

BIM v architektonické praxi

energeticky
soběstačné
budovy

První český titul zaměřený

na výstavbu a provoz budov

s nízkou energetickou náročností

79 kč

Číslo 
03/2012 
vychází 
již 18. září! 

Téma:
Investoři vs. projektantipři návrhu šetrných 
staveb 

ENERGETICKY
SOBĚSTAČNÉBUDOVY První český titul zaměřenýna výstavbu a provoz budovs nízkou energetickou náročností

79 Kč

2
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EPDB II: Nákladově 
optimální úroveň

ukázková čísla > 

předplatné na > 



inSPirAce z veLeTrhu mOBiTeX
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BLíží Se juBiLejní 40. rOčníK
veLeTrhů STYL A KABO
Od 19. do 21. srpna 2012 proběhne v Brně na výstavišti tradiční mezinárodní pre-
zentace módních značek, novinek a trendů pro sezonu jaro–léto 2013 – jediná 
v České republice a na Slovensku.
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Na 40. ročníku ve-

letrhů STYL a KABO 

se obchodníci mo-

hou těšit na novinky 

pro sezonu jaro–léto 

2013 nabízené jak 

tradičními, tak i nový-

mi výrobci a dodava-

teli. Představí se více 

než 600 značek ze 

12 zemí světa.

Čeští výrobci na veletrzích STYL a KABO v BrněJedním z hlavních důvodů návštěvy obchodníků ze zahraničí 
na veletrh STYL a KABO je vyhledávání kvalitního českého 
zboží a navázání kontaktů s českými výrobci. Na jubilejním 
40. ročníku veletrhů STYL a KABO se českých výrobců před-
staví několik desítek a se svými kolekcemi se budou ucházet 
o zájem obchodníků a přízeň odběratelů.  Kvalita „Made in 
Czech Republic“ je ve světě známá a v mnoha případech 
poráží „levné“ výrobky z Číny nebo Indie. Právě postupně se 
měnící trend od kvantity ke kvalitě dává českým výrobcům  
možnost uspět i na zahraničních trzích. Kompletní seznam 
českých výrobců, vystavujících na 40. ročníku veletrhů 
STYL a KABO, naleznete na www.styl.eu nebo zde >>.

O boty je stále velký zájem
Ani na veletrhu obuvi a koženého zboží KABO, který je umís-

těn do pavilonu F, nebudou chybět nové značky a novinky. 

Poprvé se v Brně představí italská značka luxusní dámské obuvi 

BRUNO PREMI. Další novinkou bude obuv a kabelky špa-

nělské značky HISPANITAS. Firma HP Čechtín si pro letošní 

40. ročník připravila novinku dětské obuvi – bačkorku, vzor 

708. Kvalitní a certifikovanou obuv pro nejmenší představí další 

česká firma JONAP. Podrobné informace o novinkách vystavova-

telů naleznete na www.styl.eu nebo zde >>

Módní přehlídky – klasika i extravaganceV doprovodném programu srpnových veletrhů nebudou chybět odborné semináře, workshopy, kreativní dílny s výrobou rukaviček nebo bižuterie. Návštěvníci uvidí denně čtyři kontraktační módní přehlídky a navíc dvě speciální narozeninové, nebude chybět vyhlášení soutěží či výstava modelů kostýmů z třicátých až devadesátých let 20. století. Podrobný rozpis doprovodného programu naleznete na www.styl.eu nebo zde >>
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Čeští výrobci na veletrzích STYL a KABO v BrněJedním z hlavních důvodů návštěvy obchodníků ze zahraničí 
na veletrh STYL a KABO je vyhledávání kvalitního českého 
zboží a navázání kontaktů s českými výrobci. Na jubilejním 
40. ročníku veletrhů STYL a KABO se českých výrobců před-
staví několik desítek a se svými kolekcemi se budou ucházet 
o zájem obchodníků a přízeň odběratelů.  Kvalita „Made in 
Czech Republic“ je ve světě známá a v mnoha případech 
poráží „levné“ výrobky z Číny nebo Indie. Právě postupně se 
měnící trend od kvantity ke kvalitě dává českým výrobcům  
možnost uspět i na zahraničních trzích. Kompletní seznam 
českých výrobců, vystavujících na 40. ročníku veletrhů 
STYL a KABO, naleznete na www.styl.eu nebo zde >>.

V létě 
dominují
prádlo 
a plavky
Srpnovému ve-
letrhu módy STYL 
budou dominovat 
modely a kolekce  
dámského a pán-
ského spodního 
prádla a plavek. 
Světovou novin-
kou na veletrhu 
STYL budou župany 
z unikátního mate-
riálu PROWELL®, 
který svými vlast-
nostmi předčí stáva-
jící výrobky z froté.

O boty je stále velký zájem
Ani na veletrhu obuvi a koženého zboží KABO, který je umís-

těn do pavilonu F, nebudou chybět nové značky a novinky. 

Poprvé se v Brně představí italská značka luxusní dámské obuvi 

BRUNO PREMI. Další novinkou bude obuv a kabelky špa-

nělské značky HISPANITAS. Firma HP Čechtín si pro letošní 

40. ročník připravila novinku dětské obuvi – bačkorku, vzor 

708. Kvalitní a certifikovanou obuv pro nejmenší představí další 

česká firma JONAP. Podrobné informace o novinkách vystavova-

telů naleznete na www.styl.eu nebo zde >>

Podrobné informace o jubilejním 40. ročníku Mezinárodních veletrhů módy 
STYL a KABO naleznete na www.styl.eu, návštěvníci mohou využít nabídku orga-
nizátora na zvýhodněné vstupné za pomoci přeregistrace on-line, která je do-
stupná na stejných webových stránkách. 



PrůmYSL vYSTAvuje v Brně
mSv 2012

54. mezinárodní 
strojírenský  
veletrh

MSV 2012

MSV 2012IMT 2012

8. mezinárodní  
veletrh obráběcích  
a tvářecích strojů

10.–14. 9. 2012
Brno – Výstaviště

Indie – partnerská země MSV

PředSTAví Se více než 

1600 vYSTAvOvATeLů z 32 zemí
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PrůmYSL vYSTAvuje v Brně
mSv 2012

PředSTAví Se více než 

1600 vYSTAvOvATeLů z 32 zemí
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Transfer technologií 
a inovací, pavilon A1
Prezentace vědecko-výzkumných aktivit vysokých 

škol a technologických agentur výrobním podnikům 

s mezinárodní účastí.

•	 Kontaktní místo pro spolupráci s průmyslem.

•	 Předvedení výzkumných projektů v praxi.

•	 Nabídka kapacit vědecko-výzkumné činnosti 

průmyslovým podnikům.

Zúčastněné subjekty: České vysoké učení technic-

ké v Praze, Slovenská technická univerzita v Brati-

slavě, Technická univerzita v Liberci, Vysoké učení 

technické v  Brně, Západočeská univerzita v  Plzni, 

Technologická agentura České republiky a další.

Packaging Live, 
pavilon A2
Na  výstavní ploše pavilonu A2 letošního veletrhu MSV už poněkolikáté bude v  provozu balicí linka Packaging Live, která návštěvníkům přiblíží výrob-ní proces v  praxi. Tentokrát jde o  inovovanou for-mu s důrazem na automatizaci. Na samém začát-ku procesu se objeví mimořádně rychlý balicí stroj na tzv. stickpacky, chrlící velké množství sáčků cuk-ru za minutu, a na konci linky bude velký robot ovlá-dající paletizační pracoviště. Návštěvníci zhlédnou také skupinové balení, manipulaci robotem, lepení a vyplňování krabic či fixaci palety kartonovými vý-ztužemi. Nebudou chybět značicí technologie pro potisk miniaturních sáčků i  velkých krabic a nedíl-nou součástí linky bude také ukázka využití RFID technologií – tzv. chytrých etiket v  praxi. Program bude denně komentovaný.

Kontakt-Kontrakt, 

10.–14. září 2012, pavilon  A2

Úspěšný koncept, který propojuje veletrh s individuálními obchodními 

kontakty, opět zavítal na Mezinárodní strojírenský veletrh. Mezinárodní 

účastníci, zkušení organizátoři akce, ideální umístění v rámci veletrhu 

a  předem naplánovaná jednání – to všechno bude letošní Kontakt-

-Kontrakt. Pokud máte zájem nalézt kvalifikované dodavatele a koope-

rační partnery z celého světa, navázat kontakty s novými potenciální-

mi zákazníky a obchodními zástupci či se jen potkat s kooperačními 

partnery, pak je Kontakt-Kontrakt akce přímo pro Vás. Více informací 

na zde >>

SPeciáLní PrOjeKTY mSv 2012
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Soutěž 
mladých strojařů 
Projekt Výukové centrum – sou-
těž mladých strojařů v  progra-
mování CNC obráběcích stro-
jů je určen pro žáky středních 
technických škol a učilišť.
 
Žáci si budou moci vybrat ze tří 
řídicích systémů zvolit si tech-
nologii, ve  které budou chtít 
soutěžit. V  soutěži se bude 
hodnotit pouze úroveň znalostí 
a dovedností žáků a nikoli jed-
notlivé řídicí systémy mezi se-
bou.
 
Soutěž bude jednokolová 
a  bude probíhat každý den 
od  pondělí do  pátku. Vítězové 
soutěže si z Brna odvezou ob-
robky vyrobené za použití vlast-
ních NC programů, diplomy, 
věcné ceny a také se jim dosta-
ne publicity v odborném tisku.

Veletrh pracovních příležitostí, 13.–14. září 2012, pavilon A2Příležitost pro studenty a absolventy tech-nických škol informovat se o pracovních příležitostech, které nabízejí významné fir-my ve strojírenství, elektrotechnice, ener-getice, automobilovém průmyslu a  dal-ších příbuzných oborech. Pro návštěvníky je letos připraven nový koncept akce, dů-raz bude kladen na větší interaktivitu a in-dividuální pohovory. Součástí veletrhu pracovních příležitostí je také doprovodný program. Více informací o letošním veletr-hu JobFair najdete na www.jobfairmsv.cz 

Kontakt-Kontrakt, 

10.–14. září 2012, pavilon  A2

Úspěšný koncept, který propojuje veletrh s individuálními obchodními 

kontakty, opět zavítal na Mezinárodní strojírenský veletrh. Mezinárodní 

účastníci, zkušení organizátoři akce, ideální umístění v rámci veletrhu 

a  předem naplánovaná jednání – to všechno bude letošní Kontakt-

-Kontrakt. Pokud máte zájem nalézt kvalifikované dodavatele a koope-

rační partnery z celého světa, navázat kontakty s novými potenciální-

mi zákazníky a obchodními zástupci či se jen potkat s kooperačními 

partnery, pak je Kontakt-Kontrakt akce přímo pro Vás. Více informací 

na zde >>

SPeciáLní PrOjeKTY mSv 2012
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LFM Motoshow, 
za pavilonem Z 
– při stánku 
společnosti 
LFM–servis s.r.o.
Divácky velice atraktivní akce – to je LFM  Mo-
toshow, motocyklová exhibice šestinásobného 
držitele titulu Kaskadér roku ČR, Marka Matouš-
ka, která bude doplněna také diváckou soutěží 
o ceny partnerů. Na motocyklech Kawasaki 600, 
Suzuki 1000 a čtyřkolce Aces 300 předvede Ma-
toušek nejtěžší a  nejnovější motocyklové triky, 
kterými mnohdy popírá platné fyzikální zákony 
a které jej řadí do světové extratřídy motocyklo-
vých kaskadérů. Exhibice trvá cca 20 minut, poté 
probíhá soutěž vybraných diváků o ceny partnerů 
LFM  Motoshow. Show můžete zhlédnout každý 
den po dobu trvání veletrhu MSV Brno 2012, tedy 
od pondělí 10. září do pátku 14.  září vždy v 10.00, 
12.30 a 15.00 hodin.

Vzhůru do oblak – s kolem
Na veletrhu MSV 2012 se představí prototyp létajícího kola Fly-
ing Bike, které je jakýmsi splněním klukovských snů a dárkem 
společnosti Technodat, oslavující 20. narozeniny. Fly-
ing Bike má všechny vlastnosti jízdního kola, aby 
bylo možné dostat se po vlastní ose na místo 
vhodné pro vzlet. Zároveň, a to je jeho prio-
ritou, bude schopno krátkého koordinova-
ného letu. Hlavní síla potřebná pro 
vzlet kola nebude pocházet 
od vztlaku, jako to známe 
u křídel letadel, ale od 
statického tahu šesti 
horizontálních vrtulí.
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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
www.facebook.com/holidayinnbrno Člen skupiny:

www.hibrno.cz

Konferenční služby Sezónní menu Rezervace pokojů

Komfortní ubytování, gastronomie inspirovaná 
moravskou tradicí, klidné místo pro obchodní jednání, 
snadná dostupnost, bezpečné parkování.
To vše naleznete v sousedství pavilonu E.   
Holiday Inn Brno – záruka kvalitních služeb.



OhLédnuTí zA veLeTrhem mSv 2011
1592 vystavujících firem z 23 zemí

711 zahraničních vystavovatelů, tj. 44,7 %
79 296 návštěvníků ze 65 zemí

6601 registrovaných návštěvníků ze zahraničí, tj. 8,4 % 
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V letošním roce se návštěvníci veletrhu INTERPROTEC mohou těšit na nej-
novější trendy a inovace z oboru, které plánují vystavovatelé představit. Pro 
návštěvníky je připraven i odborný doprovodný program, který se bude zabý-
vat aktuálními tématy z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Bude se konat celá řada konferencí, přednášek a workshopů, které jsou za-
měřeny na zajímavá témata z oboru bezpečnosti práce.

inTerPrOTec 2012     
10.–14. 9. 2012

Brašna na nářadí – 
design nové generace
SNICKERS FLEXI TOOLBAG (brašna na  nářadí) letos získala prestižní 
mezinárodní ocenění za design nové generace. Výrobek splňuje přísná 
ergonomická a  bezpečností kritéria. Díky nim lze mít nářadí přehledně 
a bezpečně uloženo. Navíc je brašna ideální pro přepravu v autě a díky 
variabilnímu systému držadla a popruhů nepřekáží při chůzi a lze s ní jed-
noduše manipulovat.

Revoluční náplast – 
žádné svorky, jehly ani lepidla
Na veletrhu INTERPROTEC představí společnost MSM spol. s r.o. novinku 
v podobě revoluční náplasti Soft1, která je ideální pro použití na menší řezné 
rány a oděrky. Dokonale přilne k mokré i mastné pokožce, spolehlivě drží 
i ve vodě. Díky použití revoluční technologie se nepřichycuje na poranění ani 
k chloupkům. Absorbuje krev, je elastická, porézní a zajišťuje plnou flexibilitu 
i na kloubech.

Výdejní automaty nenabízí 
pouze nápoje či potraviny 
Společnost TRIO export-import, a.s.,  představí novinku – výdejní auto-
mat SavePro na pracovní pomůcky a režijní materiál. Díky speciálně navr-
ženému výdejnímu automatu SavePro je možné úspěšně vydávat i takto 
různorodé zboží.
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Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s.
oddělení meziveletržních aktivit
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 862

+420 541 153 370
+420 541 152 730

Fax: +420 541 152 524
E-mail: rent@bvv.cz

JE VŠE, CO POTŘEBUJETE!
KONGRESY KONFERENCE SYMPOZIA VALNÉ HROMADY FIREMNÍ
A PROPAGAČNÍ AKCE SPOLEČENSKÁ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ
SETKÁNÍ FILMOVÁNÍ KONCERTY HOSTUJÍCÍ VELETRHY

NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME:

• organizační zajištění akce od A-Z
• kompletní technické vybavení na vysoké úrovni
• moderní registrační systém
• jednotlivé služby na vysoké úrovni
• atraktivní a jedinečné prostředí s možností doprovodných programů
• multifunkční haly s možností propojení jednotlivých prostor
• variabilní sály se zatemněním nebo denním světlem
• kompletní infrastrukturu s vyústěním dálnice přímo u výstaviště
• pohodlné a bezpečné kryté parkování s dostatkem parkovacích míst
• vynikající dostupnost hromadnou dopravou
• ubytování v bezprostřední blízkosti areálu
• stravování v jednotlivých prostorech nebo "přes ulici"
• garance nerušeného průběhu akce
• neomezené možnosti pro doprovodné prezentace firem či posterů
• zajímavé historické památky, dostatek kulturního a sportovního vyžití

www.bvv.cz/rent

PROSTOR

BVV_RENT_strategie_240x297:Sestava 1  8/19/11  4:16 PM  Stránka 1



hemATOLOgicKý
A TrAnSfuziOLOgicKý
Sjezd v Brně
Veletrhy Brno jsou v letošním roce organizátorem významných událostí v ob-
lasti hematologie a transfuziologie. Od 5. do 8. září se na brněnském výsta-
višti uskuteční XVI. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd 
a XIII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Poslední sjezd 
hematologů a transfuziologů se konal před čtyřmi lety. 

Program sjezdu bude probíhat ve čtyřech sekcích a je v něm zahrnuto přes 260 ústních sdělení. 
Kromě tuzemských přednášejících vystoupí také odborníci z Itálie, Španělska, Řecka, Rakouska, 
Švýcarska, Nizozemska a Slovenska. Další informace mohou účastníci čerpat z posterové sekce, 
v níž je zařazeno téměř 100 posterů. 

Sjezd a konference se uskuteční v nově přestavěném kongresovém pavilonu E.

www.hematology2012.cz
5.–8. 9. 2012

Brno – Výstaviště
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zeLený SvěT
Na 13. ročníku mezinárodního zahradnického veletrhu Zelený Svět 2012  

budou představeny nejnovější technologie, výrobky a podstatné trendy oboru.

www.green-world.info
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Která expozice, realizovaná 
úsekem Realizace expozic 
a servis společnosti 
Veletrhy Brno, a.s., na 
Stavebních veletrzích Brno 
se vám nejvíce líbí?

a) 
b) Wirtschaftsförderung GmbH

c) puren gmbh
d) TWIN s.r.o.

Více informací o službě najdete zde >>

a)

c) d)

b)

Ferrerolegno S.p.A.

veLeTrhY BrnO, a.s.:
reALizAce eXPOzic A ServiS
Úspěch vystavující firmy na veletrhu je z velké části dán expozicí, kterou firma 
po dobu jeho konání pojme za „své přechodné sídlo“. Expozice musí splňovat 
požadavky zákazníka, být v souladu s marketingovou strategií firmy, zároveň 
však musí být originální, atraktivní a poutavá. Dále musí splňovat požadavky, 
parametry a technické možnosti jak ze strany vystavující firmy, tak ze strany 
organizátora výstavy. 
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www.bvv.cz
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www.bvv.cz/kalendar

KALendář veLeTrhů A výSTAv 2012/2013

2012 srpen– prosinec
19.–21. 8. STYL

19.–21. 8. KABO

31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012

10.–14. 9. MSV 2012

10.–14. 9. IMT 2012

10.–14. 9. FOND-EX

10.–14. 9. WELDING

10.–14. 9. PROFINTECH

10.–14. 9. PLASTEX

10.–14. 9. INTERPROTEC

29.–30. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

4.–7. 10. SPORT Life

4.–7. 10. Bike Brno

4.–7. 10. Caravaning Brno

5.–7. 10. Dance Life Expo

16.–19. 10. Medical Fair Brno

20. 10. MotorTechna Brno

30.10.–2. 11. GAUDEAMUS

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO

23.–24. 11. Veletrh středních škol

7.–16. 12. VÁNOČNÍ TRHY

2013 leden–srpen
5.–6. 1. Národní výstava psů

17.–20. 1. GO

17.–20. 1. REGIONTOUR

2.–3. 2. DUO CACIB mezinárodní 
výstava psů

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

22.–24. 2. OPTA

7.–10. 3. MOTOSALON 2013

7.–10. 3. PRODÍTĚ

7.–10. 3. RYBAŘENÍ

7.–10. 3. PENíZE

8.–9. 3. FRANCHISE MEETING POINT

19.–22. 3. AMPER

4.–8. 4. AUTOSALON BRNO 2013

13. 4. MotorTechna Brno

23.–27. 4. IBF

23.–27. 4. SHK BRNO

23.–27. 4. MOBITEX

23.–27. 4. DSB

23.–26. 4. URBIS INVEST

23.–26. 4. ENVIBRNO

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

4.–7. 5. Výroční sjezd české 
kardiologické společnosti

14.–15. 5. STAINLESS

14.–17. 5. REHAPROTEX

22.–24. 5. IDET

22.–24. 5. PYROS/ISET

24.–25. 5. VINEX

25. 5. Výstaviště Open

22. 6. MODELLBRNO

27.–30. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

28.–30. 6. PROPET

29.–30. 6. INTERFELIS

29.–30. 6. INTERCANIS

21.–28. 7. ICS 2013

25.–27. 8. STYL

25.–27. 8. KABO

Změna termínů vyhrazena

Celoročně Centrum udržitelné výstavby


