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www.mobitex.cz
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Návštěvou tradičního stavebního
veletrhu IBF a veletrhu nábytku
a interiérového designu MOBITEX získali návštěvníci přehled
o nových technologiích, stavebních materiálech a aktuálních
trendech ve vybavení interiéru.
Veletrh DSB – Dřevo a stavby
Brno se věnoval v současné době
silně se rozvíjejícímu oboru dřevostaveb skutečně komplexně.
Inspiraci z hotových dřevěných
montovaných domů poskytlo
Stavební centrum EDEN, kde byl
představen nově postavený dům.
Trojlístek odborných veletrhů
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO rozšířil
prezentovaná témata o problematiku veřejné správy, nabídku
investičních příležitostí, komunální techniky a ochranu životního prostředí.

STATISTICKÁ DATA*
Počet firem

674 z 20 zemí světa

Čistá výstavní plocha 20 411 m2
Počet návštěvníků

43 223 návštěvníků z 30 zemí světa

* Společná statistická data veletrhů IBF, DSB – Dřevo a stavby Brno,
MOBITEX, ENVIBRNO, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a SC EDEN 3000.

Aktuální informace v doprovodném programu

Nabídku vystavovatelů doplnil odborný doprovodný program, který
se věnoval například změnám požadavků na bydlení, požární bezpečnosti nebo aktuálním dotačním
titulům. Zároveň zde byly také
představeny prorůstové programy
vlády pro dopravní infrastrukturu
a podporu exportu.

Statní fond životního prostředí
a Ministerstvo životního prostředí
zde představili program Nová zelená úsporám a aktuální možnosti
podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Součástí nabídky veletrhů byla také
návštěvnicky vyhledávaná odborná
poradenská centra, kde bylo poskytováno bezplatné odborné poradenství pro všechny obory stavebnictví,
péči o dřevo a vybavení interiéru.

Mezi rozvíjející se obory patřila prezentace zahrad, která na více než
1500 metrech čtverečních předvedla návštěvnicky atraktivní ukázky různých druhů rostlin a dřevin
v kombinaci se zahradní architekturou, dřevěnými stavbami a doplňky
zahradním nábytkem. Součástí prezentace zahrad bylo také poradenské centrum pro oblast zakládání
a péče o zahrady.

Zlaté medaile IBF
V rámci slavnostního večera Stavebních veletrhů byli vyhlášeni vítězové Zlatých medailí IBF.
V kategorii „Úspory energií“
vyhrál exponát Tepelné čerpadlo
ACOND TČ 35 EVI vystavovatele
ACOND a.s.

V rámci kategorie v kategorie
„Design“ zvítězil Zehnder Vitalo
– nová generace koupelnových
radiátorů vystavovatele Zehnder
Group Czech Republic s.r.o.

Zlatou medaili v kategorii
„Energeticky úsporné stavění“
získal exponát HELUZ IZOSTAT DUO
firmy HELUZ cihlářský průmysl
v.o.s.

Ve „Volné kategorii“ pak zvítězil
exponát cihla pro akusticky
dělicí stěny Porotherm 25 AKU Z
vystavovatele Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s.

Investiční příležitosti, dotační tituly
a ochrana životního prostředí
Trojlístek odborných veletrhů ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE přinesl osvědčenou kombinaci nabídky vystavovatelů a informací v doprovodném programu nejenom pro zástupce měst a obcí.

Vybrané akce z doprovodného programu
Nabídku vystavovatelů doplnil odborný doprovodný program, který se
zaměřil na řešení aktuálních problémů veřejné sféry, představil dotační
programy nebo projekty na ochranu životního prostředí.
Z celé řady seminářů určených nejenom pro zástupce měst a obcí můžeme zmínit konání těchto akcí:
	Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU – zlomový rok 2014
	Evropské fondy – výzvy a řešení
	Inovace a technologie v rozvoji regionů
	Podnikatelská zóna Šternberk
	„ODPADY 2014 a jak dál?“ Aneb budeme mít maskované spalovny?
	ZmapujTo.cz – systém občanského mapování
a jeho přínosy pro města a obce
	Ukliďme Česko 2014 – úklidová akce zaměřená na černé skládky
	Dopady změn klimatu na vodní režim

Řekli o veletrhu
Eva Dutková, manažer marketingové komunikace,
ABB s.r.o., Elektro-Praga:
„S naší prezentací na veletrhu jsme spokojeni, přišlo k nám hodně návštěvníků. Jako vždy jsme veletrh využili k řadě obchodních schůzek, k utužování kontaktů a k navazování nových. Brno je vhodnou příležitostí k představení novinek, letos jsme představili nové domovní audio a videotelefony a
nové vypínače a zásuvky s pestrým designem a s možností vyměnitelných
krytů. Na veletrhu jsme si ověřili, že právě o ty bude velký zájem ze strany
zákazníků, protože jde o moderní design za příznivou cenu.“
Vladimír Hanek, regionální manažer, LOMAX:
„Z veletrhu jsme měli letos obavy, ale nakonec se ukázalo, že šlo o dobrou
akci, letošní ročník byl pro nás lepší než předchozí. Navštívilo nás dost
lidí a akce splnila naše očekávání. Každý den jsme měli prakticky stovku
kontaktů na naše zboží. Samozřejmě nám veletrh posloužil k představení
našich novinek. Jsme rádi, že jsme v Brně prezentovali novinku – garážová
vrata s označením EXCELENT. Byl o ně značný zájem, kontakty vyhodnotíme
samozřejmě až po nějakém čase. Tato vrata jsou zcela nová designově a mají
jedinečný pohon při automatickém zavírání.“
Jitka Dymáčková, asistentka jednatele, HÖRMANN ČR s.r.o.:
„Firma byla se svojí účastí na veletrhu spokojena, získali jsme řadu nových
koncových zákazníků. Samozřejmě tyto kontakty vyhodnotíme až za nějaký
čas po veletrhu. Uskutečnili jsme také obchodní jednání s našimi stálými
klienty. Přihlásili jsme se také do soutěže o Zlatou medaili IBF, a to s exponátem prosklených hliníkových vrat s ocelovým lamelovým podstavcem APU
Thermo a představili jsme ve své expozici další novinky. Pro firmu byl veletrh
přínosem.“
Ing. Josef Humpolík, ředitel regionu východ, Wienerberger:
„Firma byl s účastí na veletrhu spokojená, i když jsme nabízeli produkty pro
náročnější klientelu. Uvidíme, jaké výsledky nám to přinese po vyhodnocení kontaktů. Důležité je, že nás navštěvovali jak projektanti, tak i koncoví

zákazníci. Zázemí a organizace veletrhu byla taková, jaká měla být, prostě
jde o brněnské výstaviště. Jsme rádi, že jsme získali ocenění Zlalou medaili
IBF za akusticky dělící nosnou stěnu Porotherm 25 AKU Z, která je určená
pro omítané nosné zdivo.“
Alice Nejedlá, marketing IP Polná s.r.o.:
„Stavebních veletrhů se účastníme každý rok, a to zejména z důvodů posílení naší značky a získání nových kontaktů. Naše firma považuje tuto
prezentaci za úspěšnou, protože v Brně získáváme velké množství zakázek. I v době internetu je nutné vystavovat a navázat přímý kontakt se
zákazníkem. Na výstavišti si totiž naše zboží lidé mohou ohmatat a nevidí
jej pouze na obrázku. Letos máme hodně poptávek po našich produktech,
firma je spokojena.“
Pavel Vašek, manažer prodeje dveří, Šimbera:
„Naši expozici navštívilo opravdu hodně lidí, což mě příjemně překvapilo.
Veletrhu v Brně se firma účastní pravidelně každý rok a jsme s ním spokojeni
- mohu jej hodnotit pouze kladně. Veletrh jsme využili také pro jednání s našimi obchodními partnery, kterým jsme představili různé typy dveří s novou
povrchovou úpravou. Můžu říci, že o naše produkty byl velký zájem.“
Petra Trefilová, marketing, Tondach Česká republika s.r.o.:
„Veletrh bereme kromě jiného jako společenskou událost, proto jsme si
pozvali řadu obchodních partnerů. Tento rok navštívila naši expozici řada
koncových návštěvníků. Zdá se, že na veletrhu je vidět, že ve stavebnictví
začíná jakési oživení, i když tuto situaci způsobilo především teplé počasí.
Veletrh nám samozřejmě dobře posloužil i k představení novinky – Figaro
11. Jde vlastně o tašku, která je plochá a dříve se k nám tento typ dovážel
pouze z Rakouska. Byla po ní velká poptávka a tak firma obdobný výrobek
připravila a bude jej prodávat už ve druhé polovině tohoto roku.“

Kristína Dudová, VESTRA Tina et Veri:
„Letos vystavujeme podruhé, loni byl takříkajíc první projekt na zkoušku.
V tomto roce nastal v naší expozici po zkušenostech z loňského roku obrovský pokrok, což se odrazilo i na vysoké návštěvnosti. Bylo u nás stále
plno, lidé se fotili, jak má vypadat úprava zahrady, kam která rostlina
patří apod. Zajímavé bylo, že lidé již přišli s jasnou představou, co chtějí
a pokládali nám nepředstavitelné množství otázek.“
Pavel Šimek, projekce, DOMY D.N.E.S.:
„Byli jsme spokojeni, servis a zázemí byly jako vždy perfektní, veletrh
pro nás byl přínosem. Získali jsme řadu kontaktů na koncové zákazníky,
výsledky jednání vyhodnotíme až po nějaké době. Zájem o dřevostavby
obecně roste, což se potvrdilo i v Brně. Potvrdilo se také, že lidé se dosud
v nabídce nedovedou orientovat.“
Veronika Šimková, HK-DŘESTAV:
„Naši expozici navštívilo hodně lidí, s účastí na veletrhu IBF jsme spokojeni. Zřejmě to ovlivnilo i perfektní místo, v němž byla naše expozice umístěna. Po celou dobu konání veletrhu jsme byli spokojeni, neboť
o naše dřevostavby byl z řad návštěvníků značný zájem. Máme obchodní
zastoupení v celé republice, takže jsme do Brna rádi pozvali také své kolegy ze všech našich poboček.“
Břetislav Lacina, jednatel, VARIO VILA s.r.o.:
„V Brně jsme získali nadějné kontakty na koncové zákazníky. Představili
jsme nový izolační materiál v ČR, jde o foukanou celulózovou izolaci Thermofloc, o kterou byl v Brně velký zájem. Mimo jiné se používá při rekonstrukcích panelových a obytných domů. Pro firmu byl veletrh úspěšný.“
Miroslava Sobková, legislativně-právní oddělení, Svaz měst a obcí:
„Veletrh se pro svaz vydařil, do Brna přijel náš výkonný předseda pan
Vlasák, který měl řadu přednášek. V naší expozici bylo stále plno, přišla
k nám mimo jiné řada starostů, kteří se ptali na financování měst a obcí
z peněz Evropské unie.“

Jan Kadraba, odbor regionálního rozvoje, Ústecký kraj:
„Veletrh v Brně se nám líbil, kromě investičních příležitostí jsme nabízeli
i naše nové turistické atrakce a možnosti vysokoškolského studia. Jednání
jsme vedli také se zájemci o našich brownfieldech. Strategickou zónu
Triangle jsme pak nabídli izraelské delegaci, uskutečnila se v tomto směru
i další jednání. Uvidíme v delším časové období jaké výsledky to přinese.“
Jaroslav Kovanda, úsek územního plánování, Plzeňský kraj:
„Dá se říci, že se veletrh vydařil. Nabízeli jsme brownfieldy a průmyslové
zóny. Do Brna jsme přijeli i proto, abychom představili přímo město Plzeň
jako Evropské hlavní město kultury v příštím roce. Propagovali jsme také
pivovar Světovar, tedy bývalou značku plzeňského piva, které se vařilo
v pivovaru v jižní části města. Jde o bývalý areál, kde hodlá město Plzeň
vybudovat kulturní centrum.“
Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje, Kraj Vysočina:
„V průběhu veletrhu jsme měli jednání s investory, kteří se zajímali o naše
průmyslové zóny a brownfieldy. O ty se hlavně zajímali Belgičané. Uvidíme v následujícím roce s jakými výsledky. V expozici byl také velký zájem
o naše turistické nabídky, kterými je Vysočina vyhlášena. S veletrhem
jsme byli spokojeni.“

Mediální partneři veletrhů
Reklamní partner:

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři veletrhů IBF a DSB:

Mediální partneři veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO:

