
fi
na

l 
re

po
rt

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.:  +420 541 152 520 
Fax: +420 541 153 066
www.bvv.cz/rybareni
rybareni@bvv.cz

RYBAŘENÍ 2013
Počet vystavovatelů    61 ze 3 zemí
Celková výstavní plocha v m2   2 746 m2

Celkový počet návštěvníků   25 053* z 9 zemí

* společná návštěvnost výstavy RYBAŘENÍ a veletrhů PRODÍTĚ, PENíZE a Franchise Meeting Point  

Opět po roce představila prodejní výstava RYBAŘENÍ nejširší soustředěnou prezentaci výrobců 
a prodejců rybářských potřeb světových značek v České republice. Nadšení rybáři si tak mohli 
nejenom prohlédnout, ale i nakoupit novinky ještě před zahájením sezony.

Doprovodný program výstavy přinesl nejen zábavu, inspiraci, ale i množství zajímavých informací 
a rad nejen pro začínající rybáře. Nadšení rybáři se mohli setkat hned s několika hvězdami 
rybářského světa, jmenujme například Darrella Pecka, jednoho z nejlepších kaprářů své generace, 
nebo nejznámějšího českého rybáře – protagonistu úspěšných pořadů o rybách Jakuba Vágnera. 
Ten navštívil výstavu Rybaření bezprostředně po svém návratu z expedice na Sibiři. 

TAké už ViDÍTE RYBY úPlNě VšuDE?

MEziNáRoDNÍ VýsTAVA RYBáŘských PoTŘEB

7.–10. 3. 2013
BRNo – VýsTAVišTě



Dušan Bednařík, Fish-PRo s.r.o.:
„Brněnská výstava je známá tím, že lidé rybářské náčiní kupují. Je 
také dobře, že v termínu, kdy se koná výstava, začíná lovecká sezona. 
Do Brna každý rok přivážíme novinky, v současnosti se jedná o pruty 
z nových materiálů. Firma dodává kromě muškařského náčiní veškerý 
rybářský sortiment pro všechny způsoby rybolovu. Na brněnské výstavě 
jsme tradičním vystavovatelem, přijíždíme vždy, každým rokem máme 
větší výstavní plochu.“

Pavel šustr M.A., chYTil s.r.o.:
„Na této výstavě se prezentujeme pravidelně, letos již po třinácté, 
a rok od roku máme větší expozici. Naše firma zastupuje šest 
zahraničních renomovaných značek. Zájem o zboží z této produkce 
je značný, věnujeme se především lehké plavané a kaprařině. Letos 
jsme pro zájemce opět připravili řadu novinek, zejména z oblasti 
krmení a nástrah. Velký zájem je o špičková krmítka, kde se používá 
minimální množství krmení. Se zájmem návštěvníků jsme spokojeni, 
v těchto dnech je právě ostrý start rybářské sezony, proto nám dává 
tato výstava pořádně zabrat.“ 

Michal kučera, MikBAiTs:
„S návštěvností jsme spokojeni, příznivce Petrova cechu zajímají 
především novinky. Do Brna jsme letos přivezli nová těsta jako 
návnadu pro kapry – je o ně velký zájem. Také upoutává náš nerezový 
program na odkládání prutů, který vyniká pohodlností při obsluze 
udic. Pozornost budí pruty, které se používají pro lehkou plavanou. 
Naše firma je výhradním zástupcem desítky světových značek. Výstava 
v Brně se nám jako vždy vydařila, jde tradičně o dobrou akci.“ 

Petra hanusová, Doc FishiNG:
„Do Brna jezdíme od začátku založení firmy od roku 2003. Jsme zde 
vždy velice spokojeni. Patříme k výrobním rodinným firmám, zabýváme 
se produkcí oblečení pro rybáře, zejména nepromokavým a flísovým 
programem. Jde o bundy, kalhoty, mikiny, trička, čepice atd. Novinkou 
jsou signalizátory záběru, ale též rybářská bižuterie, vše z naší 
produkce.“ 

Věra Papírníková, Daiwa cormoran: 
„Letošní ročník výstavy Rybaření byl lépe koncipován než v minulých 
letech. Stánky jsou profesionálně upraveny, což se líbí nejen nám, 
ale i koncovým zákazníkům. Lidé si mohou veškeré náčiní dobře 
vyzkoušet, například rozložit pruty apod. Zákazníci tu našli kvalitní 
zboží a odchází spokojeni. I když z obchodního hlediska vyhodnotíme 
výstavu později, už nyní mohu říci, že firma je velice spokojena, ze 
strany rybářů byl o zboží velký zájem, což platí o našich obchodních 
partnerech. Byla tu velmi příjemná atmosféra. V ČR je to jednoznačně 
nejlepší oborová výstava, i když se jich koná velké množství. Příští rok 
opět zvolíme Brno.“ 

Martin hrdý, Rybářské potřeby u habakuka:
„Úroveň výstavy v Brně byla skvělá, což platí také o návštěvnosti. 
Firma je velice spokojena, veletrh byl pro nás i finančním přínosem, 
příští rok určitě opět přijedeme.“ 

Miloš liška, DAEMoNs cz s.r.o.:
„Naše letošní účast na výstavě se opět vydařila, jsme velmi 
spokojeni. Prodali jsme velké množství zboží. Byli jsme překvapeni 
přes ekonomickou situaci velkou návštěvností, lidé hodně nakupovali 
a zajímali se o naše novinky. Získali jsme druhé místo v soutěži Top 
exponát za stojan na pruty, z čehož máme velkou radost. Organizace 
i služby výstavy byly perfektní. Prostě byla dobrá propagace tohoto 
projektu. Bohužel jsme si neprohlédli jiné expozice, neboť jsme byli 
stále v obležení zákazníků.“ 

Jaroslav Těšínský, Jaroslav Těšínský – Jet Fish:
„V Brně jsem se účastnil všech ročníků, letošní úroveň výstavy byla 
opět dobrá. Přišla řada lidí, kteří měli zájem o naše produkty, prodej 
jsme měli slušný. Zabýváme se zejména  prodejem krmení, prezentovali 
jsme řadu novinek.“

lukáš krása, lk BAiTs:
„Zabýváme se pouze prodejem krmení, které vyrábíme. Představili jsme 
v Brně nové pelety a řadu nových boilies. Zájem o ně byl tradičně 
velký, neboť výstava byla letos perfektně načasována. Naši expozici 
navštívilo hodně lidí, příští rok určitě přijedeme.“ 

Řekli o veletrhu 

www.bvv.cz/rybareni

1. místo: Plovoucí Boilie Pasta

Výrobce: LK Baits – Lukáš Krása
Vystavovatel: LK Baits – Lukáš Krása

2. místo: Rybářský stojan tripod  
DAEMoNs DouBlE 02

Výrobce: DAEMONS CZ s.r.o.
Vystavovatel: DAEMONS CZ s.r.o.

3. místo: Thermoponožky BoBR – zátěžové

Výrobce: BOBR Chrudim
Vystavovatel: BOBR Chrudim

ToP exponát 2013

Řekli o výstavě


