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KONTAKTUJTE NÁS!

Mezinárodní veletrh obranné a bezpeãnostní techniky IDET je tuzemskou jed-
niãkou a jako bienální veletrh alternuje s nejvût‰í evropskou oborovou v˘sta-
vou EUROSATORY PafiíÏ. Dlouhodobû patfií mezi nejv˘znamnûj‰í pfiehlídky
obrann˘ch a bezpeãnostních technologií v prostoru nov˘ch ãlensk˘ch státÛ
NATO. Je koncipován ve spolupráci s Asociací obranného a bezpeãnostního
prÛmyslu âR jako proexportní veletrh ãeského obranného prÛmyslu a zá‰titu
nad ním pfievzali pfiedseda vlády âR Petr Neãas, ministr obrany Alexandr
Vondra a ministr prÛmyslu a obchodu Martin Kuba.
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CZECH REPUBLIC, BRNO 22. - 24. 5. 2013
12. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky 

VELETRH IDET – NOVÝ TERMÍN, NOVÉ CENY!

VÝHODNĚJŠÍ ÚČAST NA VELETRHU

Souběžně probíhá:

16. mezinárodní veletrh 
požární a bezpečnostní 
techniky a služeb

NOVÝ 
TERMÍN 

VELETRHU
IDET 

22.–24.5.2013

12. mezinárodní veletrh
obranné a bezpeãnostní
techniky se uskuteãní 
22.–24. kvûtna 2013.

DÛvody k vybrání právû tohoto
termínu byly zfiejmé – z ohlasÛ
vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ 
vyplynulo, Ïe termínová kolize 
s veletrhem IDEF je pro mnohé 
z nich krajnû nepfiíjemná. Na zá-
kladû jednání generálních fiedi-
telÛ obou veletrÏních správ bylo
dohodnuto, Ïe se oba veletrhy 
ve stejném termínu jiÏ konat 
nebudou – proto termín 22. – 24.
kvûtna 2013.

Minulý ročník se konal společně s Mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní
techniky a služeb PYROS/ISET pod názvem Veletrhy integrovaného záchranného 
systému a tato koncepce se osvědčila. „Včas jsme zareagovali na aktuální trendy
integrace a prohlubující se spolupráce obranných a bezpečnostních struktur a zájem
o účast na loňském ročníku potvrdil, že jdeme správným směrem,“ konstatoval 
ředitel veletrhů IDET a PYROS/ISET a člen Rady ředitelů Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu Karel Torn. V roce 2013 se veletrhy uskuteční opět 
ve stejném termínu s novým společným názvem: IDET/PYROS/ISET – Obranné 
a bezpečnostní veletrhy.

IDET A PYROS/ISET OPĚT SPOLEČNĚ

Loňského ročníku se zúčastnilo 369 firem z 26 zemí tří kontinentů. V rámci celého
komplexu Veletrhů integrovaného záchranného systému se prezentovalo 555 firem
z 27 zemí. Rekordní byl zájem návštěvníků – veletrhy si prohlédlo 30 935 výhradně
registrovaných odborníků. Tradičně vysoký byl zájem zahraničních partnerů, kteří
do Brna přijeli ze 34 zemí. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo 
21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští a letečtí přidělenci 
z dalších 23 zemí. Další VIP hosté se zúčastnili odborného doprovodného programu.
Nejvýznamnější událostí byla opět mezinárodní konference CATE (Community-Army-
Technology-Environment).

OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHEM IDET 2011

POŘADATELÉ VYŠLI VSTŘÍC VYSTAVOVATELŮM, 
KTEŘÍ SE NA VELETRH PŘIHLAŠUJÍ S PŘEDSTIHEM.
Podejte přihlášku k účasti do prvního termínu uzávěrky, tedy 31. října 2012
a využijte cenové zvýhodnění na výstavní plochu až 25 %. Cena kryté výstavní 
plochy za metr čtvereční je 5 800 Kč. Druhý termín uzávěrky je stanoven na 
15. leden 2013, a všichni, kdo se do tohoto data přihlásí, mají garantovanou cenu
6 800 Kč za metr čtvereční. Po tomto termínu je stále možné se přihlásit, ovšem 
za plnou cenu, tedy 8 000 Kč za metr čtvereční. Také pro vystavovatele, kteří 
preferují volné plochy, je připravena výhodnější cena. Firmy, které se přihlásí do 
15. ledna 2013 budou mít cenu 2 125 Kč za metr čtvereční oproti 2 500 Kč po uzávěrce.

Kompletní ceník a přihláškovou dokumentaci najdete: 
www.bvv.cz/idet/jak-se-prihlasit


