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RECEPTY
NA PIROHY
A DOMÁCÍ
MEDICÍNU
CESTOVÁNÍ
S VELETRHY
GO/REGIONTOUR
STYL a KABO:
Veletrhy módy se blíží
OPTA 2013:
Práce s počítačem

Do třetí dekády své historie vstupuje letoškem Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace
a komunikace AMPER, největší svého
oboru v České republice. Jako hostující akce se potřetí bude konat v areálu
brněnského výstaviště, které více než
šesti stům firem z dvaceti zemí poskytuje veškerý výstavářský komfort. Vysoký
podíl z celkového počtu přesahujícího
40 000 návštěvníků tvoří odborná veřejnost zastoupená převážně techniky,
projektanty, manažery, obchodníky, nákupčími a zástupci společností s rozhodovací pravomocí.

MOTOSALON – jediná oficiální výstava motocyklů, čtyřkolek, příslušenství
a oblečení v gesci sekce dovozců motocyklů ze Svazu dovozců automobilů se
odehraje tentokrát v Praze na výstavišti
v Letňanech v tradičním termínu 7.–10.
března. Přehlídku organizují Veletrhy
Brno, a.s. Letošní novinky budou prezentovat všechny významné značky zastoupené na domácím trhu. Za zmínku
stojí, že na výstavě oslaví 110. výročí založení značky dovozce americké legendy Harley-Davidson. Očekává se návštěva 45 000 vyznavačů jedné stopy,
pro něž je připraven pestrý doprovodný Jiří Kuliš,
program. Příští ročník 2014 se opět vrátí generální ředitel
do Brna.
Veletrhy Brno, a.s.

2 l 2012
3 l 2012
4 l 2012

TING POINT je největší přehlídkou franchisových konceptů a zdrojem informací
o franchisové formě podnikání pro každého, kdo chce podnikat, a neví, jak na to.
Výstava a doprovodný program včetně
vystoupení zahraničních expertů bude pro
budoucí podnikatele na bázi franchisingu
zdrojem nesčetných informací.

5 l 2012

Od 22.–24. února následuje setkání
očních optiků, optometristů a oftalmologů na mezinárodním veletrhu OPTA.
V regionu střední Evropy je nejvýznamnější akcí uvedených oborů a pro trhy
České republiky a Slovenska nabízí unikátní možnost zhlédnout trendy
a novinky na skutečně světové úrovni.
Veletrh OPTA není pouze přehlídkou
nejnovějších brýlových obrub, brýlových
a kontaktních čoček či technologií, ale
prostřednictvím odborných přednášek
a seminářů slouží i jako platforma vzdělávání.
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SOUTĚŽ O LÍSTKY
NA VELETRHY GO A REGIONTOUR
Pump Tracking: Adrenalinová jízda bez šlapání
Výstaviště se otřásalo v rytmech tance
Pozvánka na Vánoční trhy
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Ve stejném termínu se na brněnském
výstavišti bude konat trojice veletrhů
pro širokou veřejnost. PRODÍTĚ je nejvýznamnější
kontraktačně-prodejní
prezentací výrobců a dodavatelů sortimentu dětského zboží na tuzemském
trhu s atraktivním doprovodným programem. RYBAŘENÍ je tradiční přehlídkou kompletního sortimentu rybářských
potřeb v České republice. Jako vystavovatelé se jí účastní klíčoví dodavatelé
a nejvýznamnější importéři rybářských
potřeb na českém trhu. Nově rozvíjenými tématy výstavy jsou karavany, jachty,
cestovní kanceláře zaměřené na rybařeJarní kontraktační veletrhy módy STYL/ ní a konečně vybavení pro děti-rybáře.
KABO 17.–19. února jsou již 41. po- Veletrh osobních financí a osobních inkračováním setkání módního průmys- vestičních příležitostí PENíZE je jediným
lu na trhu České republiky, Slovenska veletrhem s podobnou obsahovou nápla zemí východní Evropy. Veletrhu se ní v České republice. Je zaměřen na fiúčastní vystavovatelé z dvaceti zemí – nanční poradenství a podporuje finanční
nejvíce z Německa, Polska a Sloven- gramotnost, vzdělávání a orientaci ve fiska. Na jaře nabízejí nové kolekce pro nančních záležitostech.
sezónu podzim–zima 2013/2014.
Druhý ročník veletrhu FRANCHISE MEEMezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
GO a Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR představily
bezmála třiceti tisícům
návštěvníkům náměty
pro trávení volného času včetně ochutnávek regionální gastronomie v rámci festivalu RegFoodFest. Návštěvníci
ochutnali typické pokrmy i potravinářské
a nápojové produkty jednotlivých regionů a kromě toho měli příležitost vyzkoušet si některé sporty přímo na místě.
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Cestování
s veletrhy
GO/REGIONTOUR
Na veletrzích GO/REGIONTOUR se pravidelně prezentují kraje České republiky, které lákají návštěvníky na tamní kulturu a zážitky. Řada expozic letos
vsadila na regionální gastronomii a nové nabídky, mezi vystavovateli nechyběl ani tradiční účastník veletrhu – Slovensko.

7
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Slovensko – Slovenská
agentura pro cestovní ruch

„Slovenská agentura pro cestovní ruch si tradičně vybírá veletrhy GO/REGIONTOUR k prezentaci novinek a zajímavostí
ze Slovenska. Především proto, že Slovensko nejčastěji navštěvují lidé z Moravy. Naším hlavním lákadlem je gastronomie, např. tradiční slovenské pirohy,“ říká Klára Badingová

Jižní Morava – Centrála
cestovního ruchu jižní Moravy

„Jako hlavní produkt představujeme netradiční místa pro
netradiční setkání. Nabízíme krásné prostory hradů, zámků, sklepních prostor apod. k využití pro různé společenské
akce. Jižní Morava je krajem, která má nejvíce hradů a zámků
v České republice a byla by škoda je nechat ladem a nevyužívat je,“ konstatuje Zuzana Vojtová.

Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu

„Představujeme projekt S Nebelem po Semmeringu, který
vznikl na motivy filmu Alois Nebel. Je určený návštěvníkům
Jeseníků, kteří cestují vlakem. Cesta začíná v Zábřehu na Moravě a vlakem se turisté dostanou až do Zlatých hor na nejsevernější cíp Jeseníků. Mohou tak projet celou trasu jako Alois
Nebel. V jednotlivých zastávkách jsou atraktivní nabídky včetně doprovodných služeb jako ubytování a stravování,“ sděluje
Ivana Kulíšková

CzechTourism

„Naše veletržní expozice je výsledkem rebrandingu, kterým
agentura CzechTourism prochází. Vsadili jsme na jedinečnost
krajiny České republiky. Design stánku doplňují velkoformátové fotografie, hovořící o určité autenticitě daného místa,“ popisuje expozici Jakub Hlaváček

fairherald
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Návod na dobré
jídlo, domácí lék
a správné espresso
Pirohy s brynzou, polité
smetanou, a zalité škvarky
s petrželovou natí

„Kilo brambor se uvaří ve slupce, poté se potlučou i se slupkou
a smíchají se s polohrubou moukou a dvěmi vejci,“ radí Ľubomír
Kubla, majitel hotelu Marlene. „Vyrobí se těsto a s pomocí hladké
mouky se vyválí na tloušťku tří milimetrů. Formičkou vykrojíme kolečka, která se naplní brynzou a pak se zavřou. Brynzové pirohy
se hodí do vařící vody a když vyplavou, jsou hotové. Ještě je ale
dobré počkat minutu, aby těsto nasáklo. Potom pirohy vytáhneme. Polijeme je smetanou a přidáme škvarky s trochou sádla, abychom pirohy trochu omastili. Nakonec je posypeme pažitkou.“

Horká pálenka

Dalším slovenským typem Ľubomíra Kubly je horká pálenka „Chutná mnoha lidem, jedná se o jednoduchý recept. Je vhodná na zahřátí, nebo když na vás „něco leze“. Stačí čtyři lžíce cukru, které
se hodí na pánvičku nebo do kastrolu a nechají se zkaramelizovat.
Je třeba si dávat pozor, aby se karamel nepřipálil. Když je krásně
hnědý a voní, zalijeme jej 2 dl vody, přidáme čtyři až pět hřebíčků
a jednu skořici. Mícháme, aby se skořice vyvařila a poté přidáme
dvě lžičky másla. Na závěr přidáme půl litru pálenky. Nesmíme ji
ale přivést do bodu varu, aby se nevyvařila a alkohol nevyprchal.
Stačí ji rozehřát tak na 60 až 70 stupňů. Horkou pálenku často
dělávala starší generace. Tradičně se do ní místo másla přidávalo
sádlo a najemno nakrájené škvarky.“

Espresso je jen jedno

U velmi oblíbené kávy espresso se můžeme setkat s několika variantami, avšak to pravé espresso je jen jedno. „Správná příprava
espressa v kávovaru má svoje přesně dané parametry. Hmotnost
porce mleté kávy je 7 g, délka extrakce má trvat cca 25 vteřin s tlakem přibližně 9 barů. Objem kávy má být +/– 25 mililitrů,“ říká
kávová specialistka Vladimíra Vyjídáčková. „Samozřejmostí je nahřátý šálek a také záleží na baristovi,“ dodává.

espresso
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Nové kolekce, nové značky
nová Miss Earth

d neděle 17. do úterý 19. února 2013 proběhne na brněnském výstavišti již 41. ročník
eletrhů módy STYL a KABO. Odborníkům z textilní, oděvní, kožedělné a obuvnické
ranže přináší jedinečnou možnost seznámit se s aktuálními trendy, novinkami a naázat přímé obchodní kontakty s partnery nejen z České republiky.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY SPECIÁLNÍCH HOSTŮ

edle módních přehlídek vystavovatelů STYL SHOW a LINGERIE SHOW, které se budou na přehlídkovém
ole v pavilonu P konat dvakrát denně, připravili pořadatelé bonbonek pro odborné návštěvníky ve formě
vou přehlídek SPECIÁLNÍCH HOSTŮ. V neděli 17. 2. 2013 od 13.00 hod. bude představena módní kolekce
znamné české návrhářky Kláry Nademlýnské. Její retrospektivní přehlídka má název KLARA NADEMLYNSKA
ESIGN. Druhá speciální přehlídka s názvem GAUDEAMUS DESIGN proběhne v pondělí 18. 2. 2013 také
d 13.00 hod. Bude se jednat to inspirativní kolekce odborných škol módní tvorby a designu z Bratislavy, Brna,
berce a Zlína. Hlavní osobností těchto dvou unikátních přehlídek i každodenních STYL SHOW bude Tereza
ajksová, která k úspěchu v soutěži Česká Miss nedávno připojila i titul Miss Earth 2012.
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19. mezinárodní veletrh
oční optiky, optometrie
a oftalmologie

22.2. 24.2.2013
Brno – Výstaviště
19 TH INTERNATIONAL
FAIR FOR EYE OPTICS,
OPTOMETRY
AND OPHTHALMOLOGY

K počítači nejlépe
s brýle
22.2. 24.2.2013
pro práci v kance
láři
Brno – Exhibition
Centre
S po

čítači, mobily, disple
ji všeho druhu
obecněji s dokumen
ty v současnosti pr
stále více lidí. K tomu,
aby pracovali v max
ním zrakovém komfo
rtu a předcházeli tak
vě, jim mohou pomoc
i speciální pomůcky
oční optiky. Veletrh O
2013 se zvýrazněný
m tématem „práce s
počítačem“ chce př
ke větší osvětě této pr
oblematiky a zároveň
k oslovení početné k
tely očních optik novo
u atraktivní nabídkou
.
pokračování

v pátek v pavilo

borný progra
Slavnostní zahájení a odcen
Slavnostní zahájení veletrhu, spojené s předáváním
TOP OPTA, se uskuteční v pátek 22. února, v 10.00 hod.
premiérově v 2. patře kongresového pavilonu E. Jako hlavní
host vystoupí doc. Ing. Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a předseda správní rady Liberálního institutu. Na pořadu je velmi aktuální téma – hospodářská situace ČR a její vliv na podnikání. V odpoledních
hodinách bude probíhat blok témat pro majitele, jednatele,
společníky a provozovatele optik. Více zde >>
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Program After part
y veletrhu OPTA
sobota 23. února 2013
v 19.30 hod.,
pavilon B

19.30		Zahájení veče
ra (pozdravení hostů)
		
AUXILIA – komponované
vystoupení na ledě
20.30		QUEENIE –
vystoupení skupiny
21.30		QUEENIE –
vystoupení skupiny
22.30		DJ Libor Ve
lek – diskotéka

QUEENIE
World Queen Revival

Skupina QUEENIE fungu
je nejen
na české scéně již více
než pět
let. Odborníky je pova
žována
za nejlepší evropský rev
ival slavné, dnes již neexistující,
skupiny
Queen. QUEENIE mají
původní
skladby dokonale nastu
dované
a fanoušky dokáží potěš
it jak největšími hity, tak méně
známými
lahůdkami.
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Vše pro
spokojené
dítě i maminku
Potřebujete nový kočárek, hračky, oblečení či další zboží nejenom pro kojence a batolata? Přijďte porovnat jejich kvalitu, bezpečnost i cenu na brněnské výstaviště! Navštivte další ročník veletrhu PRODÍTĚ, který ve dnech od 7.
do 10. března 2013 přinese novinky a trendy ze světa potřeb pro děti a nastávající maminky. Součástí nabídky předních dodavatelů dětského zboží bude
nejenom běžný sortiment, ale i novinky, které ještě nedorazily na prodejní
pulty. To vše s možností nákupu za zvýhodněnou cenu.

Co přinese veletrh PRODÍTĚ?
Tradiční nejširší přehlídku kočárků, autosedaček a dalšího sortimentu pro
děti na českém trhu doplňuje lákavý
doprovodný program, který zahrnuje
pásma představení, písniček, her, soutěží pro děti a spoustu dalších atrakcí.

Modely v pohybu
Zábavný program se společností Zapf Creation
Sobotní vystoupení Dády Patrasové
99
99
99
99

Dětský koutek s bezplatným hlídáním dětí
Prostor pro přebalení, ohřátí jídla a nakrmení dětí
Poradenství nejenom pro maminky
A další atrakce pro děti, kolotoče, skákací hrady

Více informací naleznete na www.bvv.cz/prodite
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Rybářův ráj
na brněnském
výstavišti!
Od 7. do 10. března 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník
prodejní výstavy RYBAŘENÍ, která přináší
nejširší přehlídku kompletního sortimentu rybářských potřeb v České republice. Ještě před zahájením
sezony tak mají všichni zájemci možnost si vybrat z nového sortimentu a zúčastnit se mnoha soutěží o zajímavé ceny. Nabídku vystavovatelů
doplní zajímavý doprovodný program, který přinese například praktické informace, přednášky, ale i mnoho soutěží.

Nejširší prodejní přehlídka sortimentu
pro rybolov ve střední Evropě
� Novinky i tradiční výrobky nejvýznamnějších firem a značek
� Doprovodný program, který Vás
nejen naladí, ale i zasytí
� Praktické ukázky porcování, filetování kapra, kuchařské recepty,
ochutnávky rybích specialit
� Přednášky předních osobností rybářského světa z oblasti kaprařiny,
muškaření, přívlače, lovu v České
republice i ve světě
� Mnoho netradičních her a soutěží
o zajímavé ceny

Více informací naleznete na www.bvv.cz/rybareni
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Váš maják
ve světě
osobních financí
Veletrh osobních financí a osobních investičních příležitostí PENíZE přináší
ucelené a nezávislé informace o penzijní reformě, možnostech financování
bydlení, alternativních investicích, ale i finanční gramotnosti. Tato problematika je také součástí doprovodného programu veletrhu, který také pomůže
s výběrem finančního poradce nebo penzijního fondu. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika investic jak z pohledu dlouhodobého investování,
investování na pražské burze, tak i investic do vzácných kovů nebo na měnovém trhu.

Navštivte Veletrh osobních financí a osobních investičních příležitostí PENíZE a mějte své finance pod kontrolou!

Finanční poradenství pro každého
99
99
99
99
99
99

Ucelené informace o penzijní reformě
Kompletní nabídka hypoték, stavebního spoření a dalších forem financování nemovitosti
Představí výhodné formy spoření, bankovní i nebankovní produkty
Rady a tipy, jak si vybrat vhodného finančního poradce
Nezávislé odborné poradenské centrum sdružení na obranu spotřebitele
Více informací naleznete na www.bvv.cz/penize

2. ROâNÍK ÚSPù·NÉ NEJVùT·Í P¤EHLÍDKY
FRANCHISOVYCH SYSTÉMÒ
V âESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

8.-9. B¤EZNA 2013 BRNO – V¯STAVI·Tù, KONGRESOV¯ PAVILON E
Veletrh pﬁiná‰í:

Zá‰tita:

Partneﬁi:

hisingu
ace ze svûta franc
• Ucelené inform
nchisov˘ch
h i zahraniãních fra
˘c
sk
ãe
í
en
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st
• Pﬁed
systémÛ
sory
ogram pro franchi
• Doprovodn˘ pr
i franchisanty
gistrujte se
nûné vstupné, re
• Získejte zv˘hod
na internetu!
vv.cz/fmp
leznete na www.b
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í
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Ví
•

Odborn˘ poradce:

Zveme vás do Brna na 2. ročník mezinárodní přehlídky franchisových systémů. Cílem tohoto veletrhu je prezentace franchisových systémů a konceptů za účelem podpory této formy podnikání především
v České republice a na Slovensku. Právě proto jsou
hlavními partnery veletrhu Česká asociace franchisingu
a Slovenská franchisingová asociácia.
FRANCHISE MEETING POINT>> je určen všem
návštěvníkům, zejména však malým a středním
podnikatelům, kteří hledají další formy podnikání,
a také zájemcům o vlastní podnikání v této oblasti,
které se může tento veletrh stát zdrojem aktuálních informací o franchisovém podnikání.

program sestavuje náš odborný poradce, mezinárodní franchisový expert ing. Aleš Tulpa z firmy AVEX systems. V průběhu dvou dní proběhne více než 60 odborných přednášek ze světa
franchisingu. Vystoupí známé české a zahraniční osobnosti působící v této oblasti podnikání –
Přednášející>> a Rady pro vaše podnikání>>.
V druhém ročníku přehlídky FRANCHISE MEE- Po slavnostním zahájení veletrhu proběhne
TING POINT, která navazuje na úspěšnou loň- Panelová diskuze>>, podrobný program naskou premiéru, bude prezentovat na 35 společ- leznete zde: Arena>> a Forum>>.
ností téměř 100 franchisových obchodních značek. Návštěvníkům budou představeny franchiso- Veletrh FRANCHISE MEETING POINT se bude
vé systémy a koncepty z různých oblastí podni- konat 8. a 9. března 2013 v kongresovém pavilonu
kání – gastronomie, obchod, služby, vzdělávání, E na brněnském výstavišti od 9.00 do 18.00 hod.
zdraví a kosmetika, sport – Vystavovatelé>>.
Na veletrhu FRANCHISE MEETING POINT neVíce informací na:
bude chybět ani Franchisová akademie, jejíž

www.bvv.cz/fmp
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7.–10. 3. 2013
Praha – PVA Expo Letňany

MEZINÁRODNÍ VELETRH
motocyklů, čtyřkolek,
příslušenství a oblečení

www.bvv.cz/motosalon
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MOTOSALON zahájí
motorkářskou sezonu
Již necelý měsíc zbývá do zahájení největší tuzemské přehlídky motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení MOTOSALON v Praze. Veletrh, který je nejnavštěvovanější motocyklovou přehlídkou v ČR s pravidelně více než 45 000 návštěvníky, pořádá společnost Veletrhy Brno,
a.s., za podpory motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů.

Motocyklové značky českého trhu představí své letošní novinky
S dvojnásobnou výstavní plochou proti
předchozím ročníkům počítá například dovozce americké legendy Harley-Davidson,
který na veletrhu MOTOSALON oslaví své
110. výročí. Rozsáhlý výstavní stánek chystá také největší světový výrobce motocyklů
Honda. Ta představí kompletní modelovou
řadu pro rok 2013, k vidění tak bude dobrá
padesátka strojů této značky. Další japonský
výrobce, Yamaha, přichystal nové cestovní
modely FJR1300A a FJR1300AS nebo nový
cruiser XV1900A Midnight Star CFD. Značka
Kentoya se připravila na změny v legislativě
a uvádí v letošním roce na trh hned šest novinek skútrů kubatury 125 ccm.

spa. Na stánku importérské společnosti
A-Spirit se mimo jiné objeví superbike Aprilia
RSV4 Factory APRC ABS, cestovní enduro Aprilia Caponord 1200 nebo custom
bike Moto Guzzi California 1400 ABS/TC.
Zástupcem britské klasiky bude značka
Triumph s inovovanými modely Daytona
a Street Triple. Hlavním tahákem motocyklové
divize BMW bude terénní řada GS. V Evropě
zůstaneme se značkou URAL a s rakouskou
značkou KTM, která doveze nejsilnější sériově vyráběný silniční jednoválec na světě Duke
690 ve verzi R, a pro zaryté dobrodruhy novotou vonící KTM 1190 Adventure. Nově se
mezi vystavovateli objeví další značka z nového světa – Cleveland CycleWerks a jejich
Italskou produkci budou reprezentovat znač- Tha Heist – Bobber.
ky Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Piaggio a Ve-

Karel Abraham představí svou zbrusu novou motorku značky Aprilia

Zkušební dráha pro elektrické skútry AKUMOTO
Bezpečně na motorce trialového šampiona Mirka Lisého

							

Veteráni české výroby

Soutěž o skútr KENTOYA
		

Čtyřkolky pro děti i závodníky

						Kaskadérská show Crazy Day

Globus smrti
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Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,
automatizace a komunikace

19.–22. 3. 2013
Brno – Výstaviště
Veletrh AMPER je prestižním mezinárodním veletrhem s dvacetiletou tradicí,
na němž se prezentují společnosti nabízející produkty z oborů elektroenergetika, vodiče a kabely, elektroinstalační technika a inteligentní elektroinstalace,
osvětlovací technika, elektrotepelná technika, pohony, výkonová elektronika,
napájecí soustavy, elektromobilita, elektronické součástky a moduly a další.
S každoroční účastí čítající přes šest set firem z více než dvaceti zemí světa a návštěvností přesahující
40 000 návštěvníků je AMPER největším veletrhem svého oboru v České republice.
Návštěvnost veletrhu je vysoce odborná, přicházejí na něj převážně technici, projektanti, manažeři,
obchodníci, nákupčí a představitelé vedení společností.

Doprovodný program >>
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VYSTEC FEST:
zábava na výstavišti
VYSTEC FEST volně navazuje na tradici dnů otevřených dveří Výstaviště Open,
současně však vytváří novou tradicí festivalů zábavy na brněnském výstavišti.
V roce 2013 se uskuteční první ročník tohoto nového festivalu.
Základním prvkem programové skladby VYSTEC FESTU je lunapark. Děláme vše pro to, aby náš
lunapark byl zajímavý a stal se každoročně koncem května místem kvalitní zábavy. K lunaparku pak
přibudou další programová centra a atrakce, v sobotu bude součástí VYSTEC FESTU i Den rodiny
organizovaný pro držitele rodinných a senior pasů.

25.–26. 5. 2013
Brno – Výstaviště

fairherald
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veletrhy brno, a.s.:
Realizace expozic a servis
Která expozice realizovaná
společností Veletrhy Brno,
a.s., v roce 2012 se Vám
nejvíce líbí?

a) Běloruské ocelárny (Hannover)
b) ArcelorMittal Ostrava a.s.
c) puren gmbh
d) ZETOR

a)

b)

c)

d)

Více informací o službě najdete zde >>
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kalendář veletrhů a výstav 2013
17.–19. 2. STYL
17.–19. 2. KABO
22.–24.2. OPTA
2013
7.–10. 3. MOTOSALON
Praha – PVA Letňany

Národní výstava
27.–30. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky
28.–30. 6. PROPET
29.–30. 6. INTERFELIS

7.–10. 3. PRODÍTĚ

29.–30. 6. INTERCANIS

7.–10. 3. RYBAŘENÍ

21.–28. 7. ICS 2013

7.–10. 3. PENíZE

18.–20. 8. STYL

8. –9. 3. FRANCHISE MEETING POINT

18.–20. 8. KABO

19.–22. 3. AMPER
4.–8. 4. AUTOSALON Brno
4.–5. 4. MOTORSPORT EXPO 2013
13.4. MotorTechna Brno
23.–27. 4. IBF
23.–27. 4. DSB
23.–27. 4. MOBITEX
23.–26. 4. URBIS INVEST
23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE
23.–26. 4. ENVIBRNO
VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ
4.–7.5. KARDIOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

6.–7. 9. Zelený svět 2013
7.–8. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

11.–14. 9. EUROTRANS
7.–11. 10. MSV 2013
19. 10. MotorTechna Brno
20.–26. 10. Kongres Medical Summit Brno
22.–25. 10. WOOD-TEC
5.–8. 11. GAUDEAMUS
7.–10. 11. SPORT Life
7.–10. 11. Bike Brno
7.–10. 11. Caravaning Brno
8.–10. 11. Dance Life Expo

10.–12. 5. ANIMEFEST 2013

16.–17. 11. MINERÁLY BRNO

14.–15. 5. STAINLESS

22.–23. 11. Veletrh středních škol

14.–17. 5. Medical Fair

29. 11. –1. 12. IN-JOY

14.–17. 5. REHAPROTEX

6.–15. 12. VÁNOČNÍ TRHY

22.–24. 5. IDET

celoročně EDEN 3000

22.–24. 5. PYROS/ISET
24.–25. 5. VINEX
25.–26. 5. MINERÁLY BRNO
25.–26. 5. Vystec Fest
30. 5. SDFI
22. 6. ModellBrno

www.bvv.cz/kalendar
Změna termínů vyhrazena

