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Využijte zvýhodněných cen 
do termínu uzávěrky!

Zjednodušte si přihlášení na veletrh –  
využijte elektronickou přihlášku na www.bvv.cz/e-prihlaska



Zvýrazněná témata veletrhů pro rok 2013 
ENVIBRNO
• Nové technologie ve vodním a odpadovém hospodářství
• Možnosti financování z Operačního programu Životní 

prostředí ČR
• Dopady nové legislativy

URBIS INVEST
• Péče a správa kulturních památek v majetku měst a obcí 
• Nabídka investičních příležitostí 

– Průmyslové zóny, brownfields 
– Komerční nemovitosti

• Regionální inovační strategie, podpory podnikání
• Investice a projekty na ochranu životního prostředí

URBIS TECHNOLOGIE
• Komunální technika
• Nabídka služeb a technologií pro města a obce
• Doprava, finance, facility management

Co je zapotřebí pro to udělat? 
Stačí nám zaslat několik řádků o Vašich novinkách a produktech, 
které budete na veletrhu prezentovat a my je rádi uveřejníme!

Proč? 
Protože většina návštěvníků veletrhu právě tyto informace 
před návštěvou vyhledává!

Jak je využijeme? 
• Na našich internetových stránkách – jejich návštěvnost před 

a v průběhu veletrhu dosahuje přes 40 000 unikátních IP 
adres denně

• V elektronickém zpravodaji – který je hlavním informačním 
zdrojem o návštěvě pro 26 % návštěvníků těchto veletrhů 
v roce 2012

• V tiskových zprávách, které pravidelně rozesíláme

• V pozvánkách na veletrh, které rozesíláme na databáze 
naše a našich odborných partnerů

Proč na veletrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST 
a URBIS TECHNOLOGIE?
• Představují vysoce odborný komplex veletrhů, na kterém 

se prezentují, jak jednotlivé regiony a města, tak i výrobci 
komunálních a environmentálních technologií a služeb

• Jsou jedinečnou příležitostí k prezentaci aktuálních 
volebních programů a postupů jejich realizace

• Přinesou aktuální informace k novému modelu čerpání 
evropských dotací pro období od roku 2014

• Souběžně konané Stavební veletrhy Brno přináší nadstavbu 
prezentovaných témat o stále aktuální aspekty stavebnictví 
a technického zařízení budov, avšak se zkráceným 
termínem konání – od úterý 23. dubna do pátku 26. dubna

• Jsou umístěny v samostatném pavilonu a přilehlých 
volných plochách

• Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný 
program, který nabízí řešení pro aktuální problémy veřejné 
sféry a prostor pro prezentaci vládních opatření a nových 
technologií

Ohlédnutí za veletrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS 
TECHNOLOGIE, MOBITEX a Stavebními veletrhy Brno 2012

Celkový počet návštěvníků: 60 283

Celkový počet vystavovatelů: 831

Z toho počet vystavovatelů na veletrzích 
ENVIBRNO, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE:

66

Celková čistá výstavní plocha: 29 413 m2

Z toho čistá výstavní plocha na veletrzích 
ENVIBRNO, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE:

1 439 m2

Využijte možnosti vystavovat levněji  
– zašlete přihlášku do 15. ledna 2013

Buďte na veletrhu skutečně vidět!
Využijte možnosti sdílené propagace  
se Stavebními veletrhy Brno


