
STATISTIKA 2014

Počet vystavujících firem 65 ze 3 zemí

Celková výstavní plocha 2 884 m2

Celkový počet návštěvníků 22 373
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Prodejní výstava RYBAŘENÍ opět přinesla nejširší soustředěnou prezentaci výrobců a prodejců 
rybářských potřeb světových značek v České republice. 

Doprovodný program veletrhu přinesl nejenom zábavu, inspiraci, ale i množství zajímavých 
informací a rad nejenom pro začínající rybáře. Nadšení rybáři se mohli setkat s předními 
osobnostmi rybářského světa, jmenujme například nejznámějšího českého rybáře - protagonistu
úspěšných pořadů o rybách - Jakuba Vágnera, který se každoročně výstavy účastní i přes své časové
vytížení, nebo Darrella Pecka, jednoho z nejlepších kaprářů své generace.

Návštěvníci zvolili 
TOP exponát výstavy
RYBAŘENÍ, kterým se staly
pěnové boilies ZIG RIG 
Pop-Up firmy LK Baits –
Lukáš Krása. Druhé místo
získal DAEMONS CATFISH
STRONG ROLLER - masivní
sumcový celokovový držák
prutu s dvojitým tělem firmy
DAEMONS CZ. Třetí příčka 
v soutěži TOP exponát 
výstavy RYBAŘENÍ patří 
společnosti Chytej s. r. o.
a její zbrusu nová nymfě
REDBASS Nr.1.

Více informací naleznete na
www.bvv.cz/rybaření
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VELETRHU RYBŘENÍ 2014

6.–9. 3. 2014
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
RYBÁŘSKÝCH POTŘEB
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Miroslav Melcher, MIVARDI, FISH-PRO s.r.o.:  
Naše firma se rybářské výstavy v Brně musí účastnit už kvůli svému
image. Měli jsme největší expozici, návštěvnost v ní byla vysoká,
což splnilo naše očekávání. Navíc o naše produkty byl velký zájem,
odrazilo se to také ve velmi dobrém prodeji. Navštívili nás naši 
kolegové nejen z Česka, ale též z Velké Británie a Chorvatska. 
K těmto schůzkám je Brno dobrým místem. Na veletrhu byly 
k vidění a k zakoupení veškeré novinky pro letošní sezónu a také
kompletní inovovaný sortiment Rapid R-FACTOR.  Každý návštěvník
si mohl vytočit slevu na kole štěstí v rozmezí 5 – 99 procent.

Karel Pavelek, Daiwa-Cormoran Sportartikel-Vertrieb GmbH:
Výstava se vydařila, i když jsme asi jako jediní pojali naši expozici
pouze jako prezentaci, naše zboží jsme neprodávali. K novinkám 
patřily především pruty a navijáky, které jsou vyráběny z materiálu
raketového programu NASA. Poprvé jsme v ČR také prezentovali
woblery Megabass z japonské produkce. Firma si opět na výstavu
pozvala jednoho z nejlepších světových kaprařů Darrella Pecka. 
V Brně se mu velmi líbí, na výstavu bude zřejmě jezdit už každý rok.

Miloš Liška, DAEMONS CZ s.r.o.:
Letošní ročník rybářské výstavy hodnotíme z hlediska firmy jako 
úspěšný. Návštěvnost na našem stánku byla výborná, což platilo 
i o prodeji. Navíc naše firma získala v soutěži Top exponát druhé 
a čtvrté místo. Na druhém místě skončil náš držák sumcových prutů
a na čtvrtém další sumcová pomůcka – bójka. Jsme opravdu rádi,
že jsme se této výstavy zúčastnili, příští rok přijedeme určitě 
znovu.

Jaroslav Těšínský: 
S letošní výstavou jsme velice spokojeni, naši expozici navštívila
řada lidí. Zdá se mi, že do Brna přijeli s jasným cílem, co chtějí
nakoupit. Tato situace se odrážela v dobrém prodeji našeho zboží.
Výhodou pro firmu je, že jsme každý rok na stejném místě a zá-
kazníci nás nemusejí hledat a automaticky zamíří do naší expozice.
V tomto roce jsme navíc do Brna přijeli oslavit 25. výročí založení
firmy. K našim novinkám mimo jiné patřila luční tráva pro krmení
a chytání amurů a nová řada špičkových rybářských vah.  

Jakub Vágner, rybář a cestovatel
Mezinárodní výstava rybářských potřeb Rybaření v Brně je stálice
mezi špičkovými rybářskými akcemi v České republice. Je to 
svátek pro všechny rybáře, já jezdím do Brna moc rád, protože 
se této výstavy účastním od začátku. I když nemám moc času,
vždy se snažím sem přijet, je to akce, na kterou se pokaždé těším.
Pavilon byl opět nabitý špičkovými loveckými potřebami, každý 
tu našel základní kostru sportovního rybolovu. Sešla se tu spousta
lidí, kteří mají rádi přírodu, protože se v pavilonu F konalo 
mnoho pěkných přednášek. 

Pavel Kočka, Raven International s.r.o.:

Ve čtvrtek se výstava rozjížděla standardně, další dny splnila 
návštěvnost naše očekávání, téměř jsme se na našem stánku 
nezastavili. Neměli jsme bohužel ani čas si více prohlédnout 
nabídku našich kolegů vystavovatelů. Úroveň výstavy hodnotíme
jako dobrou, byli jsme s naší účastí spokojeni, obchody šly dobře.
Firma prezentovala široký sortiment od stanů přes navijáky, pruty
až po různé nástrahy pro lovení téměř všech druhů ryb. 

Martin Kubernát, Rybolov s.r.o.:
Brněnský veletrh je pro naši firmu velice důležitý z hlediska image
společnosti. Na této akci se prezentujeme už dvanáct let, jde 
o oblíbenou výstavu, kde se dobře prodává zboží. Musím říci, 
že prostě v Brně obchody jdou. Prezentujeme značky Starbaits
(boilies), Sensas (krmení pro kapry), Illex (nářadí pro přívlač) 
a Pezon α Michel (nářadí pro přívlač). Brno nám také posloužilo
k sdělení našim zákazníkům o změně názvu firmy. 

ŘEKLI O VELETRHU


