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Souběžně pořádané akce:

Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO –
propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních
technologií a služeb s regionálními inovačními strategiemi a 
rozvojovými plány. Vše v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry. 

EDEN 3000 - stálá výstava rodinných domů, bazénů a venkovní
architektury

MOBITEX - Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu
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NOVINKY PRO ROK 2013

� Tematické celky – nové uskupení nomenklatur 

� Rozšířené možnosti prezentace

� Nový veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno

� Transformace veletrhu SHK do tematického celku 
Technické za řízení budov

� Rozšířená prezentace tématu Zahrada

� Atraktivní cenové podmínky
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TEMATICKÉ CELKY

� Široké spektrum prezentovaných oborů jsme NOVĚ seskupili do  
relativně samostatných tematických celků

� Klíčem k rozd ělení obor ů byly jednotlivé fáze stavby tak, aby   
návštěvníci během pěti dnů veletrhu postavili a vybavili celý dům

� Samostatně zvýrazněnou skupinou je obor d řevostaveb

ZAVEDENÍM TEMATICKÝCH CELK Ů DOCHÁZÍ K:

� Rozšíření možností prezentace vystavovatele o další cílené doprovodné
aktivity vystavovatelů včetně praktických ukázek

� Zavedení oborových dn ů „Den pro…“

� Zvýšení p řehlednosti jednotlivých obor ů pro vystavovatele i   
návštěvníky a zvýrazn ění jednotlivých krok ů stavby jak v rámci 
veletrhu, tak i v jeho propagaci
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Rozšířené možnosti prezentace pro vystavovatele

� Praktické ukázky produkt ů, postupů práce na centrální p ředvád ěcí
ploše

� Bezplatná ú čast v doprovodném programu „Den pro…“
� Každý den veletrhu je věnován jednomu tematickému celku, který je 

daný den zvýrazn ěn v:
� Doprovodném programu
� Praktických ukázkách
� Hlavním tématu odborného poradenství
� Reklamě v areálovém rozhlase
� Cíleném zvaní návštěvníků s primárním zájmem o tuto problematiku

� Vystavovatel má možnost se bezplatn ě účastnit více tematických celků

� Nadstavbová propagace vystavovatelů v tematických pr ůvodcích  
návšt ěvníka ZDARMA
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TEMATICKÉ CELKY
Příprava a realizace staveb
�Vše pro bezproblémové

zahájení stavby

Hrubá stavba
� Materiály od základů až

po střechu

Technické za řízení budov
� Součástí je původní

veletrh SHK

Interiér
� Designové prvky jako   

součást stavebnictví
� Zahrnuje také obor   

sanitární techniky

Zahrada a hobby
� Součástí jsou jak praktické

ukázky, studie, tak i   
vyhrazená prodejní sekce

Dřevostavby – veletrh DSB
� Je jedinou a jedinečnou 

možností prezentace oboru 
dřevostaveb na Moravě



Zahrada a hobby
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� Bydlení, architektura, dlažba, ploty, nátěry, parky, hřiště, 
bazény, mobiliář

� Projektování, realizace a údržba zeleně
� Poradenství a další služby v oblasti zahradních a krajinných 

úprav

� Nářadí, zeleň, praktické ukázky – prodejní sekce

Pátek a sobota – Den pro vybavení interiéru a zahrady



Umístění v rámci areálu

• volná plocha A (mezi pav. A, V, C)

Zahrada



Nabídka k účasti pro firmy z tématického 
celku „zahrada a hobby“

• A.) Spole čná účast firem pod záštitou Asociace zahradnického výsta vnictví

– Bezplatný pronájem plochy vč. výstavby stánku (společné zázemí firem + 
poradenské centrum pro návštěvníky)

– Zdarma poskytnutí vystavovatelských průkazů (2ks/firma), volných vjezdů
(1ks/firma) a firemních pozvánek na veletrh (ks dle potřeby/firma)

– Možnost využití marektingového balíčku (ikatalog + rozšířený zápis v katalogu a 
v průvodci návštěvníka) pro vystavovatele zdarma

– Vystavovatelé hradí registrační poplatek ve výši 3.000,-Kč
– Mezi vystavující firmy budou poměrově rozděleny náklady na údržbu „živé“

expozice (zalévání zeleně aj.) a zajištění ostrahy dle potřeb

• B.) Účast firem samostatn ě

– Vystavovatel hradí registrační poplatek
– Výstavba stánku na vlastní náklady
– Pronájem plochy a další služby viz. bod A



PR podpora vystavovatelů

• Mediální podpora, na internetových stránkách veletrh u a odborném serveru 4stav.c
• Zde hledají informace nejen návštěvníci, ale i odborní novináři; Možnost umístění od doby 

přihlášení na veletrh až po skončení veletrhu. Propagace po dobu více než čtvrt roku zdarma.

• V pravidelném elektronickém zpravodaji
• Elektronický zpravodaj je rozesílán na 50.000 kontaktů návštěvníků veletrhu, pravidelně 1x za 

měsíc, a osob se zájmem o novinky a informace z oboru stavebnictví atd. V tomto zpravodaji je 
možnost uveřejnění textu o vystavovateli, jeho produktech, ilustrační fotografie a proklik na 
stránky firmy. 

• V elektronickém magazínu Fair Herald
• Elektronický magazín populární formou mapuje dění na brněnském výstavišti a zve na 

nadcházející Stavební veletrhy Brno. Magazín je rozesílán na veškeré databáze a. s. Veletrhy 
Brno.

• Vložení tiskové zprávy do set ů pro noviná ře
• Na zahajovací tiskové konferenci k veletrhu budou novinářům předávány tiskové zprávy 

k průběhu veletrhu a o doprovodném programu. V těchto setech umístíme Vaši tiskovou zprávu, 
s pozvánkou nejen pro návštěvníky, ale i pro odborné návštěvníky na stánek. 
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Podpora návštěvnosti:
� Cílené zvaní odborných návšt ěvníků i široké ve řejnosti

� Koncepce komunikace zahrnuje:
� Odborný tisk
� Denní tisk
� Venkovní reklamu
� Pozvánky odborných partnerů

� Volné registra ční kódy pro:
� Mediální partnery
� Odborné spolupořadatele, partnery a svazy

� Vybrané akce doprovodného programu jsou zahrnuty v s ystému 
celoživotního vzd ělávání ČKAIT

� Hromadná distribuce zvýhodn ěného registra ční kódu – vstupné se slevou 
50 % hradí návštěvník
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Kontakty

�Zaujala Vás možnost prezentovat sebe a Vaši firmu na Stavebních 
veletrzích Brno 2013?

�Potřebujete další informace nebo poradit s přípravami?

Ředitel veletrhu: Manažer projektu:
Radim Tichý Simona K řečková
T +420 541 152 888 T +420 541 152 565
E-mail:  rtichy@bvv.cz E-mail: skreckova@bvv.cz


