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ZZZ   Á VÁ VÁ V   Ě R E Č N Á   ZĚ R E Č N Á   ZĚ R E Č N Á   Z   P R Á V A P R Á V A P R Á V A    

 

Od 8. do 9. března 2013 
proběhl na Výstav išti             
v Brně 2. ročník Mezinárod-
ního veletrhu FRANCHISE 
MEETING POINT.  Kromě 
České asociace franchisingu 
a Slovenské franchisingové 
asociace, které byly hlavními 
partnery veletrhu, podpořily 
letos aktivně veletrh také 
Rakouský franchisový svaz  
a mezinárodní asociace 
Franchise Pool International. 

Veletrhu se zúčastnilo        
47 firem z Česka, Sloven-
ska, Rakouska, Německa, 
Maďarska, Španělska a Ka-
nady. Dalších 60 franchiso-
vých značek z USA,  Austrá-
lie      a zemí Evropské unie 
b y l o  p r e z e n t o v á n o 
v doprovodném programu.  

Halu kongresového pavilonu  
E brněnského výstaviště  
zaplnili rozmanitými a pouta-
vými expozicemi franšízoři,  

kteří zde představili nejen jednotlivé koncepty         
a systémy, ale předvedli také i vzorky produktů 
souvisejících s jejich podnikatelskou činností.  

Během pátku a soboty přišlo na 1500 návštěvníků 
s cílem získat informace o franchisingu a mnozí      
i s konkrétním záměrem franchisu si koupit. 

 

 

 

 

 

2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3    

Partneři veletrhu: 

 

 

 

 

 

Veletrh se konal         

pod záštitou: 

FRANCHISING FRANCHISING FRANCHISING ---   PARTNERSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ ÚSPĚCHPARTNERSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ ÚSPĚCHPARTNERSTVÍ PŘINÁŠEJÍCÍ ÚSPĚCH   
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Součástí veletrhu FRANCHISE 
MEETING POINT 2013  byl roz-
sáhlý doprovodný program zahr-
nující téměř 100 přednášek. 
V průběhu dvou dnů představily 
zúčastněné firmy své franchisové  
systémy a podmínky prodeje 
franchisové licence, další před-
nášky se týkaly odborných témat 
ze světa franchisingu – jak fungu-
je franchising, franchisová smlou-
va, franchisová licence, právní 
aspekty franchisingu apod. Ná-
vštěvníci tak měli možnost získat 
mnoho cenných informací o tom-
to typu podnikání od českých       
i zahraničních franchisových ex-

pertů. Odbornou část doprovod-
ného programu připravil poradce 
veletrhu pan ing. Aleš Tulpa, 
AVEX systems. S ohlasem se 
setkalo vystoupení mezinárodní 
poradkyně z Rakouska paní Wal-
traud Martius, předsedy FPI pana 
R.G.Kirsta, pana Dietera C.    
Nasse, zástupce Business Com-
munity International či  doc. Ing. 
Antonie Štensové, PhD., přední 
česko-slovenské franchisové po-

radkyně. 

Franchising a podnikáníFranchising a podnikáníFranchising a podnikání   

Arena a ForumArena a ForumArena a Forum   

 

Aleš Tulpa, jednatel, AVEX systems s.r.o. 

„Letošní ročník Franchise Meeting Point se vydařil. Navázal na velmi dobrý start z loňského roku. 
Veletrh navštívilo značné množství lidí, zejména kvalitativně velmi dobrých, kteří přišli na veletrh, 

aby si našli svůj franchisový koncept nebo získali informace o franchisovém podnikání. Z toho 
důvodu byli i vystavovatelé spokojeni, protože získali potenciální zákazníky tam, kde je chtěli mít 
– na veletrhu na jednom místě. Přichystali jsme velmi dobrý doprovodný program v rámci 
Franchise Meeting Point, byl o něj velký zájem po celou dobu veletrhu.“ 

Veletrh FRANCHISE MEE-
TING POINT 2013 byl zahá-
jen Panelovou diskuzí na té-
m a  „ F r a n c h i s i n g 
v podmínkách malého        
a středního podnikání“. 

V živé a poutavé diskuzi vy-
stoupili Bedřich Danda, ná-
městek ministra obchodu       
a průmyslu ČR, Ing. Pavla 
Břečková, PhD., členka před-
stavenstva Asociace malých 
a středních podniků a živ-
nostníků ČR, Bc. Petra Rit-
schelová, manažerka ČAF, 
ing. Richard Churý, prezident 

SFA.  

O perspektivách a šancích 
pro malé a střední podnikate-
le hovořili odborníci franchi-
sového poradenství ing. Ma-
rek Halfar, Profit system,        

a doc. Ing. Antonia Štensová. 

Svými  poznatky z praxe přispěli také představitelé dvou úspěšných fran-
chisových systémů ing. Alena Záhorská, ředitelka Yves Rocher ČR a ma-

jitel firmy OXALIS ing. Petr Zelík.  
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Kamila Zárychtová, ředitelka české franšízové sítě Business for Breakfast 

„Veletrh se nám líbil, evidovali jsme na tři desítky zájemců o náš klub. Další lidé se ptali na informace o podnikání formou franchisingu. Připravili 
jsme pro veletrh doprovodný program, který se vydařil, zájem lidí byl o něj značný. Naši expozici navštěvovali lidé prakticky každý den od rána až 

do skončení veletrhu. Pro firmu byl veletrh přínosem a určitě lepší než loňský první ročník. Jsme velmi spokojeni, určitě se zúčastníme 
následujícího ročníku. Možná vymyslíme ještě lepší expozici i doprovodný program. Velmi kladně také hodnotím setkání pořadatelů                     
a vystavovatelů u číše vína. Šlo o přátelské neformální setkání, dokonce jsme si mezi franchisory zahráli networkingovou hru a mohli mezi sebou 

navázat nové kontakty. Jde o zdařilé gesto, které přispívá k výborné atmosféře mezi vystavovateli.“ 

Jiří Lošťák, člen správní rady České asociace franchisingu 

„Druhý ročník veletrhu splnil očekávání, vydařil se. Byla též dobrá návštěvnost, větší než při prvním ročníku. Projekt by měl pokračovat, určitě má 
svou budoucnost. Důležitý byl doprovodný program, který byl dobře koncipován. Pro mnohé zájemce to byla jedinečná možnost jak  získat 

informace o franšíze, a to za velmi levné peníze. Takovéto informace totiž nejsou volně k dispozici. Tento způsob podnikání má v současnosti 
boom. Jednoznačně lze říci, že když se chce podnikatel v současné ekonomické situaci zachránit, musí vytvořit buď síť nebo do ní vstoupit. 
Samostatný podnikatel nemá šanci sám dělat marketing, získat laciný nákup, zavedenou značku a podobně. To vše umožňuje franšízing, tedy 

síťová spolupráce, která má podporu.“ 

Jakub Šigut,                           

jednatel, Hany Bany 

„Účast na veletrhu franšízových systémů 
byla výborná. Totéž platí o atmosféře 

v pavilonu E. Skvělý byl doprovodný 
program, každý si v něm našel to, co 
hledal. Získali jsme řadu kontaktů – po-

tenciálních klientů. Dokonce jsme navá-
zali kontakt i se zájemci ze Slovenské 
republiky. Návštěvníci se zajímali přede-

vším o finanční stránku konkrétních fran-
šízových projektů. Naše firma se věnuje 
konceptům wellness a fitness center pro 

dámskou klientelu. Tato zařízení řeší 
také celulitidu a komplexní přístup pro 
ženu každého věku. Návratnost vlože-

ných peněz v případě tohoto konceptu je 

od dvou do čtyř let.“                                                 

Mag. Waltraud Martius, SYNCON, mezinárodní franchisová poradkyně z Rakouska 

„Naše poradenská společnost SYNCON se zúčastnila největší a nejdůležitější akce pro franchisové podnikání v České 
republice v roce 2013 - mezinárodního franchisového veletrhu Franchise Meeting Point,  který se uskutečnil v Brně, 
uprostřed bývalého Česko-Slovenska. Opět jsme mohli zkonstatovat, jako při našich účastech v minulosti, že tento 
franchisový veletrh je skutečně velmi zajímavý a doporučeníhodný pro všechny cílové skupiny. Každý, kdo se chce dovědět 
více o franchisingu v České a Slovenské republice, má zájem získat nové kontakty, potenciální master-franchisové nebo 
franchisové partnery, hledá nové obchodní partnery nebo má v úmyslu analyzovat a testovat franchisový trh v těchto dvou 
zemích, by měl tento veletrh v budoucnu navštívit nebo se jej zúčastnit jako vystavovatel. Velmi rozsáhlý a co do kvality 
velmi dobrý doprovodný program, který připravil náš kooperační partner pro ČR a Slovensko, poradce organizátora Veletrhy 
Brno, pan Aleš Tulpa, AVEX systems, nabídnul zájemcům o franchising téměř 100 přednášek a prezentací. Veletrh byl velmi 
úspěšný a přišlo se na něj podívat hodně návštěvníků, což potvrdilo, že obě země mají ještě velký potenciál pro nové 

franchisové systémy.“  

Martin Lopušný,               

jednatel, Ráj sýrů, s.r.o. 

„Navštívili nás potenciální zákazníci, 
samozřejmě výsledky vyhodnotíme až 
po skončení veletrhu. Doufáme, že 
získáme nové klienty. Atmosféra 
v pavi lonu E byla pohodová 
v příjemném prostředí. Zájem             
o podnikání v oblasti sýrů je veliký, 
uvidíme, jak budeme úspěšní s naším 
konceptem.“ 
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www. bvv.cz/fmp 

fmp@bvv.cz 

3. mezinárodní veletrh3. mezinárodní veletrh3. mezinárodní veletrh   
FRANCHISE MEETING POINT 2014FRANCHISE MEETING POINT 2014FRANCHISE MEETING POINT 2014   

Franchising má zelenou!Franchising má zelenou!Franchising má zelenou!   

Jak vyplynulo z přednášek franchisových expertů 
z České republiky a ze Slovenska, franchisové pod-
nikání zažívá v posledních dvou letech nevídaný 
boom. V roce 2000 bylo v ČR 50 franchisových kon-
ceptů, o pět let později dvakrát tolik a v současnosti 
jich působí na českém trhu více než 200 a ve Slo-
venské republice 100. Přírůstek franchisových ře-
tězců na Slovensku byl v letech 2011 a 2012 vyšší 
než za uplynulých 20 let! Veletrh byl, z hlediska 
zájmu návštěvníků, jasným důkazem, že o franchi-
sovou formu podnikání zájem je a že na trhu je stále 
dost místa pro její rozvoj. Franchiza už dávno není 
doménou jen gastronomie, ale dobře funguje            
i v jiných oblastech – vzdělávání, maloprodej, 
oděvy, obuv, bankovnictví, nábytek, stavebnictví, 

cvičební programy, wellness&beauty a další služby. 

Pořadatel:Pořadatel:Pořadatel:   Výstaviště BrnoVýstaviště BrnoVýstaviště Brno   

Lenka Křížová, YVES ROCHER ČR, franchising 

„Po loňské úspěšné prezentaci jsme se rozhodli, 
že se budeme účastnit i druhého ročníku veletrhu. 
Opět se nám podařilo získat velice dobré kontakty, 
věřím, že z nich uzavřeme konkrétní smlouvy. 
Stejně jako loni jsme i letos partnery tohoto 
veletrhu. Naši expozici navštěvují opravdoví 
zájemci, kteří chtějí podnikat v tomto oboru, 
někteří přišli cíleně právě do naší firmy, dohodli 
jsme si schůzky právě na veletrhu. Příští rok se 
zúčastníme této akce zase. Osvědčilo se nám 
pořádání prezentací při veletrhu, které navštívilo 
hodně zájemců. Yves Rocher byla založena v roce 
1959 a formou franchisingu nabízí přírodní 
rostlinnou kosmetiku. V současnosti provozuje 

v ČR 46 obchodů a 14 na Slovensku.“ 

28.2. 28.2. 28.2. ---      1.3. 20141.3. 20141.3. 2014   

Foto Archiv BVV - FMP 2013 


