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30. mezinárodní potravinářský veletrh

8. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

29. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování

probíhají ve dnech 17. - 20.2.2016 
mezinárodní potravinářské veletrhy

Současně s veletrhem

Synergie těchto veletrhů přináší 
nové obchodní příležitosti!



EmbaxPrint 2016 – pro profesionály 

Pozice veletrhu:
� EmbaxPrint je jediný veletrh svého oboru v České republice
� Odborná gesce a záštita hlavních profesních svazů a asociací je 

zárukou vysoké profesionality a úrovně odborného programu

Co je cílem veletrhu?
� Prezentovat kompletní technologické workflow procesu balení 

a tisku v praxi   
� Oslovit hlavní cílové skupiny odborných návštěvníků z 

jednotlivých průmyslových oborů 
� Využít synergie se souběžně pořádanými potravinářskými 

veletrhy
� Nabídnout společná řešení v oborech BALENÍ, TISK a POTISK



EmbaxPrint 2016 – pro profesionály 

Veletrh je místo pro:

� předvádění technologických inovací a nových řešení
� prezentaci nejnovějších produktů a služeb
� navázání obchodních kontaktů a uzavírání kontraktů
� představení nových podnikatelských subjektů na trhu 

s obaly, tiskem, potiskem a technologiemi 
� setkání se s konkurencí „face to face“
� srovnávání produktů jednotlivých vystavovatelů

Specializovaný veletrh EmbaxPrint je 
ideálním prostředkem k akceleraci trhu!



EmbaxPrint 2016 – pro profesionály 

� Velkoformátové INK JET produkční tiskové stroje, digitální 
zušlechťovací a dokončovací zařízení, archové a kontinuální 
produkční tiskové stroje, 3D tisk pro průmyslové využití.

� Nové tiskové aplikace jako je barevný LED a multi LED UV 
tisk, parciální UV potiskování pro ofset, flexotiskové 
technologie, nové potiskové substráty a pod.

� Lepenkové a papírové fixační systémy a tělíska, bezpečné    
a bezpečnostní obaly, stretch fólie nebo PET granulátové 
lahvičky. 

Oživení tuzemské ekonomiky vytváří předpoklad pro 
rychlejší růst reklamy, polygrafie i obalů

Odborní návštěvníci chtějí posuzovat nové technologie, materiály, 
technické parametry a srovnávat a vybírat tak v předstihu produkty 

a novinky z té nejširší a nejhodnotnější nabídky:



Veletrh EmbaxPrint 2016

� Nový termín – středa až pátek
� Nové firmy - zájem o nové cílové 

skupiny vystavovatelů a návštěvníků 
veletrhu - odborníky z řad živnostníků a 
malých a středních firem

� Nové cenové podmínky - šité na míru 
velkým i malým firmám, dlouhodobým 
vystavovatelům i nováčkům

� Veletrh EmbaxPrint je určen B2B 
návštěvníkům

přináší řadu novinek:



EmbaxPrint v pavilonech G1 a G2

Dva pavilony obdélníkového půdorysu

Hrubá výstavní plocha 10.843 m²
Hala G1 má vnější rozměry 120 x 44 metrů (4.993 m²)

a malou postranní galerii (738 m²)
Hala G2 má vnější rozměry 120 x 44 metrů (5.112 m²)



Plánek areálu BVV

Potravinářské 
technologie

Potraviny

Tisk a obaly



Ceny a důležité termíny

+ příplatky 10,15, resp. 20% za tvar výstavní plochy

Registrační poplatek:      5.000,-Kč vystavovatel
1.000,-Kč spoluvystavovatel

Termín uzávěrky přihlášek je 30. 9. 2015

Po uplynutí řádného termínu pro podání přihlášky 
se cena zvyšuje o 20%

Více informací na www.embaxprint.cz/on-line přihláška

Cenové podmínky nájemného výstavní plochy:

od 1.500,- do 2.200,-Kč/m² (bez DPH)



Odborný garant veletrhu EmbaxPrint

Asociace českého papírenského průmyslu

ACPP je partnerem 

29. ročníku mezinárodního 
veletrhu obalů a tisku

EmbaxPrint 2016



Veletrhy EMBAX, PRINTexpo, SALIMA, MBK, 
INTECO, VINEX v roce 2014

874 vystavujících firem z 26 zemí

1314 dalších zastoupených značek

49,1% zahraničních vystavujících firem

11 680 m2 výstavní plochy

28 196 návštěvníků z 39 zemí

8 % návštěvníků ze zahraničí

171 akreditovaných zástupců médií

Komplex veletrhů představil nejnovější trendy v jednotlivých 
oborech a rozšířil záběr díky spojení s potravinářskými veletrhy.



ZÁJEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

Návštěvník veletrhu EmbaxPrint
má největší zájem o obory:

1. Balicí stroje a zařízení
2. Obalové materiály, obalové prostředky a obaly
3. Etikety – materiály a technologie
4. Tiskové stroje a stroje na zpracování tisku
5. Reklamní obaly
6. Kancelářská technika



NÁVŠTĚVNOST veletrhu odpovídá 
charakteru B2B

Charakteristika návštěvníků veletrhů
EMBAX a PRINTexpo v roce 2014:

� 79% odborných návštěvníků má hlas rozhodující, 
spolurozhodující nebo poradní.
� 55% návštěvníků zastává ve firmě funkci ředitele, 
jednatele, náměstka nebo vedoucího. 
� 29% návštěvníků jsou obchodníci, nákupčí, specialisté 
a odborní referenti.
� Předregistrace a registrace na místě umožňuje osobní 
(personifikovanou) komunikaci po veletrhu.
� Plánované obchodní schůzky v průběhu veletrhu.



Hlavní nomenklatury na veletrhu 
EmbaxPrint

� Suroviny a polotovary pro výrobu obalových 
materiál ů

� Stroje a nástroje na zušlech ťování a zpracování, 
na výrobu obalových prost ředků

� Tiskové stroje a stroje na zpracování tisku
� Obalové materiály, obalové prost ředky a obaly
� Balicí stroje a za řízení
� Etikety - materiály a technologie
� Ochrana životního prost ředí, odpady a obalové 

odpady
� Logistika v obalovém pr ůmyslu
� Technologie pro dokon čovací práce s tiskovinou
� Technologie pro p řípravu tisku – PRE PRESS
� Reklamní obaly
� Kancelá řská technika



Vybrané cílové skupiny odborných 
návštěvníků z oborů

� Potravinářská výroba
� Automobilový průmysl
� Strojírenství 
� Elektrotechnika
� Bílá technika, elektronika
� Průmysl stavebních hmot              

a výrobků
� Farmacie
� Chemie  



Co veletrh přináší?

� Veletrh je vysoce účinný marketingový nástroj!
� Veletrh je místem setkávání s obchodními 

partnery a místem, které silně ovlivňuje 
obchodní rozhodování.

� Na rozdíl od internetu je veletrh prostředkem 
interaktivní marketingové komunikace.

� Face to Face komunikaci nenahradí žádná 
marketingová kampaň.

� Nabízí spektrum vjemů – zážitky, emoce, 
vizuální působení, zvukové vjemy, přímý 
kontakt s produkty i osobní kontakt.



NADSTANDARTNÍ PROPAGACE

� mediální podporu před a v průběhu     
veletrhů

� silný komunikační potenciál 
veletrhů

� zájem konkrétního návštěvníka a 
potenciálního zákazníka o produkty              
a služby 

� rozšířený záběr díky spojení 
s potravinářskými veletrhy SALIMA

Veletrhy nabízejí vystavovatelům zdarma 
nadstandardní propagační nástroje  



PODPOŘÍME VAŠI PREZENTACI !

� Formou PR článků ve sdělovacích prostředcích 
(denní  tisk, TV a rozhlas) a v odborných časopisech 
a webových portálech v ČR i SK /červen 2015 –
květen 2016/

� Tiskové konference před zahájením veletrhů (Praha, 
Brno, Bratislava)

� Mediální partneři - celostátní média HN, MF DNES, 
ČTV, rozhlas, odborné časopisy a další….

� Propagace na PR portálu „Novinky vystavovatelů“ 
a v sekci „Aktuality“ na www.embaxprint.cz .

� I-Katalog vystavovatelů



EmbaxPrint v médiích

PARTNEŘI MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Hospodářské noviny               Česká televize          Český rozhlas     Mladá fronta DNES

FORPRINT

Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM



KOMUNIKAČNÍ PODPORA BVV

� E-letter rozesílaný na vystavovatele:

- 5x na více jak 10.000 e-adres

� E-letter rozesílaný na návštěvníky:

- 10x na více jak 37.000 e-adres

� i-Katalog vystavovatelů na www.embaxprint.cz

196.012 = počet zobrazených webových stránek 
EMBAX a PRINTexpo a i-Katalogu 04/2012-03/2014 = 

nárůst 10% oproti 2012
� Webové stránky www.embaxprint.cz
� Elektronický interaktivní zpravodaj rozesílaný ve 3. 

dekádě ledna 2016 na 50.000 adres českých a zahraničních 
návštěvníků a vystavovatelů



Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
603 00  Brno
Česká republika

Manažerka projektu EmbaxPrint
Lenka Bednářová
tel: +420 541 152 398
e-mail: lbednarova@bvv.cz

Kontakty

Manažer PR a reklamy
Jaromír Krejčí 
tel.:+420 541 152 627
e-mail: jkrejci@bvv.cz

www.embaxprint.cz

Ředitelka projektu
Věra Menšíková
tel.: +420 541 152 806 
e-mail: vmensikova@bvv.cz


