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prodÍtĚ 2013
Počet vystavovatelů    78 ze 2 zemí
Celková výstavní plocha v m2   4 764 m2

Celkový počet návštěvníků   25 053* z 9 zemí

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

Tradiční veletrh prodÍtĚ přinesl komplexní přehlídku kočárků, autosedaček, textilu, hraček 
a dalších potřeb pro děti i maminky na českém a slovenském trhu. K vidění byl nejenom běž-
ný sortiment, ale i novinky pro nadcházející sezonu, které teprve míří na prodejní pulty. Na-
bídku vystavovatelů doplnilo bezplatné odborné poradenství a lákavý doprovodný program  
dětský svět se společností Zapf Creation a Modely v pohybu pro malé i větší návštěvníky. 

Čtvrteční program se věnoval především dětem se zdravotním hendikepem, zájemci si mohli vy-
zkoušet netradiční terapii golfem, canisterapii nebo zpívání pro radost. V pátek se uskutečnila 
školkiáda 2013 s autíčky Cozy Coupe. Za všechny akce víkendového programu můžeme jmenovat 
vystoupení na kouzelném paloučku s hosty JŮ a hele – loutkoherci z České televize Praha, dády 
patrasové. Leteckou a tankovou bitvou modelů ardenY 1944 s pyrotechnickými a zvukovými 
efekty vyvrcholila úspěšná modelářská prezentace Modely v pohybu. V doprovodném programu se 
prezentovaly také volnočasové aktivity, vzdělávání nebo výživa dětí i maminek.



Zdeněk hase, babYpoint s.r.o.:
„Těchto veletrhů se účastníme už po patnácté, tradičně patříme 
mezi největší vystavovatele. Současný veletrh odráží celkovou 
ekonomickou situaci, lidé méně utrácejí. My jsme velkoobchodní 
firma, čili v Brně jsme měli jednání s našimi zákazníky, se který-
mi obchodujeme už spoustu let. Jsme zvyklí se v Brně setkávat, 
proto se vždy budeme prezentovat na výstavě PRODÍTĚ. Setkání 
na jednom místě je pro nás výhoda, naší firmě se veletrh vydařil, 
předvedli jsme svoje novinky z naší branže, které se pak našim 
klientům lépe prodávají.“

paní Chmelařová, Cazador s.r.o.:
„Veletrh nám slouží k tomu, abychom se dostali do podvědomí 
lidí, kočárky vyrábíme už dvacet let. Návštěvnost je vcelku dob-
rá, ale lidé méně kupují, uvidíme, co ukáží výsledky po skončení 
akce, jestli jsme jen zboží předváděli nebo i vydělali. Tradičně 
jsme uskutečnili schůzky s obchodními partnery.“ 

blanka nováková, patron bohemia a.s.:
„Veletrh je příležitostí, abychom předvedli novou kolekci. Je tu 
perfektní zázemí pro rodiče s dětmi, pro které navíc organizátoři 
připravili dobrý doprovodný program.“ 

Kamil bojanovský, KenYo, spol. s r.o.:
„Naše firma se po tříleté přestávce opět vrátila na tento brněn-
ský veletrh. I z toho důvodu je pro nás veletrh přínosem, před 
tím jsme zde vystavovali dvanáct let. Brno totiž patří k nejlepší-
mu veletrhu v tomto oboru v ČR z hlediska počtu vystavovatelů 
i z hlediska návštěvnosti. Patříme k importérům sedmi značek a na 
veletrh jsme nepřišli prodávat (dodáváme na 250 míst v ČR), ale 
dělat osvětu a samozřejmě se setkat se svými obchodními partne-
ry. Pro nás byl veletrh velice pozitivní akcí, navíc jsme se setkali 
s dalšími potenciálními zákazníky.“ 

daniel hradil, dara:
„Pro naši firmu je vždy veletrh v Brně dobrý. Vždy se nám podaří 
něco prodat, přiznávám, že nás to drží nad vodou, prodej šel prak-
ticky jako každý rok.“ 

lubomír Fiedler, ing. lubomír Fiedler:
„Firma je s účastí na veletrhu PRODÍTĚ spokojena. O víkendu jsme 
se prakticky nezastavili, expozice byla plná lidí. Zájem o naše na-
bízené produkty byl velký. Přijeli všichni naši obchodníci, tyto 
schůzky každým rokem uskutečňujeme v Brně. Dokonce nám přijeli 

obchodníci z Maďarska a Rakouska. Zájem byl o novou 
autosedačku Kidy evolution, která je 
revoluční v tom, že je určena mimo 

jiné i pro děti předčasně narozené. 
Když se tato sedačka vyjme z vozi-
dla a nasadí na podvozek kočárku, 

stane se z ní hluboká vanička, změní se geometrie sedačky, dítě 
leží rovně. Aretací je zajištěna i bezpečnost dítěte při provozu ve 
vozidle. V Brně šlo o evropskou premiéru, přijeli i zájemci z Ma-
ďarska, Slovenska a Rakouska. Veletrh byl pro nás velice úspěšný.“ 

silvia vašeková, rolsit trading, slovakia, s.r.o.: 
„S brněnským veletrhem jsme byli velice spokojeni. Předjedna-
li jsme zde hodně kontraktů, ale zájem o nás měli i maminky – 
koncoví zákazníci. Jsme firma, která dováží kočárky z Ameriky 
a v Brně je představujeme prodejcům. Naše zboží upoutalo tím, že 
kočárky mají pevnou hliníkovou konstrukci, jsou prostorné a mají 
velká nafukovací kola a nejsou těžké. Tím se hodí do jakéhokoliv 
terénu. Veletrh je právě v tomto směru dobře koncipovaný, že se 
tu snadno navazují nové kontakty, nechodí pouze koncoví zákaz-
níci. Brno by si mělo v tomto směru zachovat svoji tvář, je to kon-
traktační veletrh a tak by to mělo zůstat. Přijedeme samozřejmě 
i příští rok.“

Marek sasyn, saMbabY s.r.o.:
„S veletrhem jsme byli spokojeni, totéž platí o návštěvnosti. Prv-
ní den jsme využili pro naše setkání s obchodníky. Dá se říci, 
že všechno bylo super. Samozřejmě jsme Brno využili pro setkání 
s našimi obchodníky, zajímali se o nás i koncoví zákazníci. Příští 
rok přijedeme zase.“ 

Jiří Fiala, baby direkt s.r.o.:
„Brno využíváme především k obchodním jednání, naši partneři se 
dostavili jako každý rok. Zdá se mi, že tento veletrh je zaběhnutý, 
úroveň je tradičně velmi dobrá, jsme spokojeni. Zdá se mi, že 
letos bylo více vystavovatelů. Prostě lidé chodili, zákazníci také, 
hodnocení z mého hlediska je kladné.“ 

petr Wessely, Kes spol. s r.o.: 
„Pro naši firmu jako pro importéra je důležité, že se na veletr-
hu dostáváme do kontaktu s našimi velkoobchodními zákazníky. 
Máme také možnost prezentovat produkty široké veřejnosti, tím 
dostáváme zpětnou vazbu od koncových zákazníků, což je pro nás 
přínosem.
V Brně získáváme i nové zákazníky.“ 

Zuzana recmanová, emitex:
„Pro nás má veletrh jisté kouzlo. Jsme českou výrobní firmou a za-
býváme se produkcí potřeb pro děti do tří let. Firma nemá přímý 
prodej koncovým zákazníkům, takže pro nás má takováto akce stě-
žejní význam. Svým odběratelům tady předvádíme novinky a vy-
bavíme je katalogy a veškerými informacemi. Naši odběratelé vědí, 
že se v Brně každoročně prezentujeme, tradičně za námi přijíždějí. 
Proto je pro nás každý ročník velmi úspěšný. Koncoví zákazníci 
o nás vědí a také přijíždějí na veletrh a kupují přímo od nás za 
veletržní ceny.“ 

řekli o veletrhu 

www.bvv.cz/prodite


