
Stand 
construction 
and services

Realizace 
expozic  
a servis



Veletrhy Brno, a.s. zajišťuje výstavbu expozic  
a kompletní řešení prezentací „na klíč“ v České  
republice i v zahraničí. Váš spolehlivý partner  
již od roku 1955.

• Poradenství
• Návrh & Design
• Kompletní realizace expozic
• Propagace a doprovodné služby

Jsme dodavatelem
•  veletržních expozic
•  interiérů
•  tribun



BVV Trade Fairs Brno constructs exhibition  
stands and provides complete turnkey  
solutions for presentations worldwide. 
Your reliable partner since 1955.

• Consulting
• Project design
• Complete stand construction
• Advertising and accompanying services

We are a supplier of
•  exhibition stands
•  interiors
•  tribunes



Proč s námi?
• bude se Vám věnovat tým profesionálů a zkušených odborníků
• najdeme pro Vás řešení na míru
• spolupracujeme se špičkovými architekty
• máme pobočky v Praze a v Düsseldorfu
• jsme ekonomicky silná společnost

Využijte naše dlouholeté zkušenosti ve prospěch Vaší  
veletržní prezentace!

Co stojí za námi:
• tisíce úspěšně realizovaných expozic po celém světě
• řada výstaveb interiérů vzorkoven a prodejen
• stovky instalací tribun v interiérech i exteriérech
• dlouhodobá spolupráce s českými i zahraničními vystavovateli
• zázemí největší veletržní správy v České republice 

Kvalita a spokojenost

Why us?
• we are a team of professionals and experienced specialists
• we offer custom-made solutions
• we cooperate with top architects
• we have subsidiaries in Prague and Düsseldorf
• we are an economically strong company

Take advantage of our years of experience to the benefit of your 
trade fair presentation! 

Our achievements include:
• the construction of thousands of exhibition stands worldwide
• the construction of numerous showroom and shop interiors
• the installation of hundreds of interior and exterior tribunes
• long-term cooperation with Czech and foreign exhibitors
• the largest trade fair facilities in the Czech Republic 

Quality and satisfaction

Jsme výhradním zástupcem v České republice
We are the official agent in the Czech Republic

a členem celosvětové sítě
and a member of the worldwide network of 







Dáváme tvar Vašim myšlenkám… We give shape to your ideas... 



Kontaktujte nás na: 
Veletrhy Brno, a.s.
Realizace expozic a servis
Výstaviště 1, 603 00  Brno 
Česká republika
T: +420 541 152 665
E-mail: expozice@bvv.cz
www.bvv.cz/expozice

Contact us: 
BVV Trade Fairs Brno
Stand Construction and Services
Výstaviště 1, 603 00 Brno
Czech Republic
Tel: +420 541 152 665 
E-mail: international@bvv.cz
www.bvv.cz/standconstruction


