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Odborná gesce:



Počet firem: 674 z 20 zemí světa

z toho na veletrhu MOBITEX: 116 z 5 zemí světa

Čistá výstavní plocha: 20.411 m2

z toho na veletrhu MOBITEX: 3.135 m2

Počet návštěvníků: 43.223 návštěvníků z 24 zemí světa

* Společná statistická data veletrhu MOBITEX, Stavebních veletrhů Brno, a veletrhů ENVIBRNO,
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a SC EDEN 3000.

MOBITEX 2014 VE ZNAMENÍ 
INSPIRACE A PORADENSTVÍ
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX přinesl soustředě-
nou prezentaci nábytku a vybavení interiéru. Přední výrobci nábytku představili
aktuální novinky a trendy pro nadcházející sezónu.

Nabídku vystavovatelů doplnily zajímavé projekty na podporu designu nebo další
ročník oblíbeného projektu Inspirativní interiéry, který přinesl inspiraci pro práci
s interiérem a exponáty vystavovatelů. Jeho součástí bylo také poradenství inter-
iérových architektů v projektu Architekt.

Nedílnou součástí bylo také odborné poradenské centrum Klastru českých nábyt-
kářů pro oblast výběru kvalitního nábytku a prezentaci českých výrobců nábytku.
S výběrem kvalitního sedacího a lehacího nábytku poradili v poradenském centru
Cechu čalouníků a dekoratérů.

NOVINKY V AUDIOVIZUÁLNÍ 
TECHNICE
Tradiční návštěvnicky vyhledávaný projekt Technologie&Design představil špičkovou
audiovizuální techniku jako součást moderního interiéru. Firma Jasyko přivezla
hned několik novinek pro letošní rok, jmenujme například: 

• Poslední novinku od značky SHARP 
- excelentní TV s technologií Quattron Pro 
v rozlišení 4K2K, která zobrazí 2,5x více 
bodů než běžná FULL-HD TV, 
a až miliardu barev.

• Maserati design - špičkové reprosoustavy 
B&W 805 Maserati Edition.

• OLED TV v prohnutém provedení od LG.

• Neviditelné reprosoustavy Amina.

STATISTICKÁ DATA* ŘEKLI O VELETRHU
Ing. Helena Prokopová, 
cechmistryně Cechu čalouníků a dekoratérů: 
Na letošním Mobitexu je vidět, že je našlápnuto na 
kvalitu. Tomuto veletrhu prospěl přesun do pavilonu F,
který je vhodnější a prostornější pro vystavovatele kvalit-
ního nábytku. Lidé v tomto pavilonu našli to, co běžně 
v obchodech není. Cech pořádal také řadu přednášek 
odborníků na čalounění. Veletrh se pro cech vydařil 
a v expozicích byly zajímavé kvalitní výrobky, které 
musely upoutat každého návštěvníka.

Ing. Radek Brychta, předseda Klastru českých 
nábytkářů:
Pro klastr a naše členy byl veletrh přínosem, na stánku
jsme měli také konzultační a poradenské centrum. Každý
zájemce se mohl dozvědět, kde najde český nábytek,
podle čeho vybírat kvalitní nábytek. Na takovýchto 
prestižních akcích se firmy klastru musejí vždy prezentovat. 

Jaroslav Frantál, obchodní ředitel, BÖHM:
Na veletrhu jsme spokojeni každý rok, na tuto akci se
vždy připravujeme, proto jsme spokojeni i po veletrhu.
Jde o to, vytvořit dobrý přístup k zákazníkovi a pořádat
pro zájemce různé veletržní akce a prezentovat na nich
novinky. Dále si samozřejmě zveme své obchodní partnery,
se kterými projednáme další postup při prodeji výrobků.
S veletrhem jsme spokojeni, neboť brněnské výstaviště 
je výstavištěm evropského formátu. 

Ing. Tomáš Jelínek, ředitel, Jelínek – výroba nábytku s. r. o.
Veletrh se pro nás vydařil, obchodně byl pro nás lepší než
v loňském roce. Navíc jsme si na stánek pozvali i své 
obchodní partnery, kteří rádi veletrh navštívili, aby 
si mohli prohlédnout i produkci dalších firem. Pro zákaz-
níky jsme pak uspořádali slevovou akci. Jsme rádi, že
jsme v Brně mohli představit nové prosklené vitríny, 
knihovny a solitéry MARIO, za něž jsme obdrželi ocenění
Grand Prix Mobitex. 

Ing. Michal Jakubec, majitel, Jasyko:
Letošní veletrh mě příjemně překvapil, chodili návštěvníci,
kteří přišli řešit konkrétní požadavky. Navštívili několik
firem s rozličným sortimentem na stavbu a vybavení 
domu často již s výkresy. Veletrh znovu potvrdil potřebu
věci vidět, sáhnout si na ně a nenahraditelný osobní 
kontakt. Projevil se i zájem developerů o presentovaný
sortiment. Veletrh naprosto splnil očekávání.

Ing. Izák Martin, vedoucí prodeje, Hartman CZ:
S návštěvností veletrhu jsme byli velmi spokojeni, v naší
expozici bylo téměř pořád nabito. Navázali jsme řadu 
nových kontaktů, lidé přišli cíleně a rovnou nakupovali.
Firmě se vyplatilo, že se tohoto veletrhu účastní pravi-
delně. Jsme totiž v povědomí lidí, kteří za námi na vele-
trh pravidelně chodí a cíleně nás vyhledávají. Veletrh byl
pro nás jako vždy přínosem, má dobrou propagaci a pří-
jemné prostředí. 

René Cígler, zastoupení pro ČR a SR, Kuchyně Schmidt:
Na veletrhu jsme jako vždy představili novinky, především
se jednalo  o kuchyně, v nichž jsou zabudovány nové 
elektrospotřebiče - nové sporákové desky, sušičky nebo
pračky. Zájem byl také o naše dodávky kuchyní, neboť 
jejich návrh provádíme zdarma. Zázemí veletrhu bylo 
jako vždy vynikající. Do Brna jsme si pozvali řadu 
obchodních kolegů i stálých zákazníků. 

Miroslav Wolny, obchodní zástupce exportu Pamil-Meb:
Mobitex byl velmi dobrý veletrh a pro naši firmu hodně
úspěšný.  Naši expozici navštívilo značné množství lidí,
kteří měli zájem o naše sedací soupravy. Přímo na vele-
trhu jsme uzavřeli řadu kontraktů, kdy zbývá jenom 
dodat zboží. Nešlo jen o koncové zákazníky, ale 
i o smlouvy s firmami, které budou naše zboží prodávat. 



VÝSLEDKY SOUTĚŽE GRAND PRIX MOBITEX 
- SEKCE VYSTAVOVATEL

GRAND PRIX MOBITEX je tradiční soutěží, ve které odborná komise hodnotí

exponáty v kategoriích progresivní design a progresivní technologie.

3. místo v kategorii 
za progresivní design

Exponát: Vitríny Mario
Výrobce + vystavovatel:

Jelínek, výroba nábytku

2. místo v kategorii 
za progresivní design

Exponát: Souprava WELLS
Vystavovatel + výrobce: 

BÖHM čalouněný nábytek, 
WOOD-FOREST GROUP a.s.

3. místo v kategorii progresivní
materiál/technologie

Exponát: Nosič propagačních materiálů
Vystavovatel: Mendelova univerzita   

Brno

2. místo v kategorii progresivní
materiál/technologie

Exponát: Soubor dveří
Výrobce + vystavovatel: Gerbrich

1. místo v kategorii progresivní
materiál/technologie

Exponát: HIISI 2
Výrobce: Studio finských krbů TULIKIVI
Vystavovatel: SUMERU COMPANY, s.r.o.

1. místo v kategorii 
za progresivní design

Exponát: Křeslo DECO No. 001
Vystavovatel: DECO Furniture



VÝSLEDKY SOUTĚŽE GRAND PRIX MOBITEX 
- SEKCE STUDENT

Do studentské soutěže bylo přihlášeno 74 autorských projektů a 6 odborných škol. 

V rámci vyhodnocení soutěže byly uděleny také tři zvláštní ceny, a to Klastru českých

nábytkářů a Národního centra nábytkářského designu.

3. místo

Exponát: Čajový stolek
Autor designu: Oto Emr, 

Střední škola umění a designu, stylu   
a módy a vyšší odborná škola Brno

2. místo

Exponát: Interiérová stolička
Autor designu: Jan Kovalovský,  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Cena Klastru českých nábytkářů 
za interiérový design 

Exponát: Chair No. 1
Autor designu: Michal Zeman, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Klastr českých nábytkářů ocenil studentskou
práci zvláštní cenou - šekem na finanční
částku 10 000 Kč, kterou předal Ing. Radek
Brychta předseda Klastru českých nábytkářů.

Cena Národního centra nábytkářského designu

Exponát: Věšák Kale
Autor designu: Kateřina Skotálková, 

Střední škola umění a designu, stylu
a módy a vyšší odborná škola, Brno

Exponát: Interiérová židle
Autor designu: Ondřej Tichý, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. místo 

Exponát: Sedací prvek TRIFIDI
Autor designu: Jakub Kraus, 

Mendelova univerzita v Brně 
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