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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA WOO-TEC 2015

14. ročník mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský prů-

mysl WOOD-TEC proběhl na brněnském výstavišti od 20. do 23. října 2015.

Zúčastnilo se ho 297 firem z 20 zemí. Veletrh navštívilo 10 771

odborných návštěvníků, kteří přijeli z 21 zemí. Veletrh zaznamenal výrazné

zvýšení počtu návštěvníků ze Slovenska.

Ročník 2015 znamenal pro WOOD-TEC zásadní obrat. Tento ročník byl rekordní

co do počtu vystavujících firem i prezentovaných značek od roku 2009. Narostl

zájem vystavovatelů v oblasti strojů, nástrojů a zařízení. Na většině expozic

představili vystavovatelé novinky. WOOD-TEC v roce 2015 jednoznačně potvrdil

pozici česko-slovenského veletrhu. Slovenské společnosti prezentovaly svou

nabídku na více než šesti stech čtverečních metrech a i mezi návštěvníky 

se zvýšil počet Slováků.
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WOOD-TEC 2015 V ČÍSLECH

Celková výstavní plocha v m2 7452

Celkový počet vystavovatelů a zastoupených firem 297

Celkový počet prezentovaných značek 190

Počet zúčastněných zemí 19 *

* Belgie, Bělorusko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Počet návštěvníků 10771

Podíl zahraničních návštěvníků 5%

Počet zemí, ze kterých přijeli návštěvníci 20 **

** Belgie, Bělorusko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

Počet akreditovaných novinářů 55

Podíl zahraničních novinářů 20 %

Stroje, technické vybavení a služby 
pro lesní hospodářství 

Robotika, stroje a zařízení pro speciální
procesy, speciální výrobky

Dopravní, manipulační a skladovací technika

Ruční stroje pro zpracování dřava a plastů

Nástroje a příslušenství

Stroje a zařízení pro využití dřevního
odpadu pro výrobu energie

Materiály (řezivo, hranoly, dýhy atd.)

Kování, zámky a spojovací prvky

Čalounické stroje a zařízení

Ostatní

Evžen Rojek, jednatel, 
Rojek dřevoobráběcí stroje:
Letošní WOOD-TEC mě mile překvapil, už první den
byla v naší expozici v pavilonu V vysoká návštěv-
nost. Navíc chodili profesně vzdělaní lidé, kteří
věděli, jaké naše výrobky potřebují. Je vidět urči-
té oživení, neboť řemeslníci požadují nové tech-
nologie pro své provozy. S letošním ročníkem
jsem byl spokojen.

Zdeněk Bezděk, předseda, 
Svaz výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení:
Během veletrhu WOOD-TEC přišla do naší expozice
řada návštěv z ČR, ale též z Angoly, Etiopie i novi-
náři z Běloruska, Slovenska, Ruska apod. Letošní
ročník veletrhu proti minulému je naplněnější, má
větší návštěvnost a je vidět větší zájem o stroje 
a technologie. Je vidět, že ekonomika plynule
roste. Což je důležité pro výrobce dřevoobráběcích
strojů. Na výstavišti jsou oproti minulým ročníkům
vidět pouze pozitiva. Z hlediska návštěvnosti,
odborné veřejnosti a zájmu o stroje hodnotím
veletrh velmi kladně. 

Ján Antal, výkonný ředitel, 
AGGLU SK s.r.o.:
Veletrh nám v první řadě slouží k obchodním 
jednáním, které máme předem dohodnuté.
Návštěvnost v naší expozici byla slušná, dá se
říct, že jsme se v určitých hodinách vůbec neza-
stavili. Postupně jsme sbírali také nové kontakty,
a to nejen od českých a slovenských zájemců, ale též
přišli zájemci z Ruska. Pro firmu se veletrh vydařil. 

Jaromír Horský, majitel, 
RH+ dřevoobráběcí nástroje:
Oproti minulým ročníkům veletrhu se počet
návštěvníků zvýšil, přestože internetové prodeje 
a elektronická reklama, která nevyžaduje sice
osobní kontakt, je stále větší. V naší expozici bylo
stále plno a zatím tento jev nepociťujeme.
Ekonomicky se firmě prezentace na WOOD-TECu
vyplatila vždy, tedy i letos. Je to bezkonkurenčně
nejlepší dřevařská výstava v České republice.
Slouží nám také k setkání s našimi tradičními 
klienty, významné je také setkávání s kolegy. 

Tomáš Vystyd, jednatel, FELDER Group CZ:
Z mého pohledu se veletrh WOOD-TEC vyvíjí pozi-
tivně. Tady na výstavišti je cítit vůle nakupovat,
doba, kdy by lidé chtěli nové stroje, ale s náku-
pem otáleli, už jsou pryč. Nyní firmy chtějí naku-
povat, musím říci, že to, co jsme chtěli na veletr-
hu prodat, jsme prodali. Vystavujeme na stejně
velké ploše jako před dvěma lety a zájemcům
jsme předvedli řadu nových produktů, cíl tak byl
splněn. Zákazník mohl poznat, s kým má tu čest.
Musím říci, že letos byl opravdu zájem o stroje
velký. Firma byla s veletrhem spokojena.

Jan Hon, Wood Software s.r.o.:
Veletrh splnil to, co od něj firma očekávala. Těší
nás, že letos byl o naše produkty větší zájem než
v minulém ročníku. Je vidět, že chodí lidé, kteří
vědí, co chtějí a navíc chtějí nakupovat, což
nebylo. Dá se říci, že veletrh byl pro nás úspěšný.

Aleš Houfek, generální ředitel, Houfek a.s.:
Veletrh WOOD-TEC je důležitý už jen proto, že se
zde jednou za dva roky setkáváme se zákazníky.
Musíme se jej zúčastnit vždy a prezentovat na
něm novinky, samozřejmě i průřez naším portfóliem.
Každý den během dopoledne a v poledne se sešlo
na našem stánku tolik lidí, že jsme se jim v osmi

O VELETRHU ŘEKLI:
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lidech nebyli schopni věnovat. Veletrh byl pro
firmu prospěšný a důležitý, v dřevařině má Brno
velký význam pro region střední a východní
Evropy. 

Petr Euer, KOVO NOVÁK Citonice:
Veletrh byl pro firmu vynikající, v naší expozici
bylo stále takříkajíc nabito, chodily davy lidí.
Je vidět, že o náš malý stroj na výrobu pelet je
velký zájem. Každý, kdo pracuje se dřevem,
vytváří totiž odpad a mnohdy neví, co s ním.
Tímto způsobem se dá dobře zhodnotit a přiná-
ší lidem kromě vlastního topení i zisky. Navíc
nás návštěvníci veletrhu znají, neboť vyrábíme
hlavně zemědělské stroje. Zajímavé je, že nás
přišlo navštívit hodně Slováků, byl jsem překvapen.
Šlo nejen o obchodníky, ale přímo o koncové
zákazníky. Navázali jsme řadu nových kontaktů.
Firma je spokojena.

Jaromír Hudec, jednatel, 
Pilous –pásové pily spol. s r.o.:
Pro firmu se veletrh jako vždy vydařil, jsme tra-
dičními vystavovateli. WOOD-TEC má vždy pro
nás velký význam, letos chodí lidé, kteří chtějí
nakupovat a vědí, jakou chtějí pilu. Veletrh 
splnil naši představu a očekávání. Klientům
jsme představili některé inovace a stroje 
s novým designem. Představili jsme také malou
pilu vybavenou automatickou deskou, což ve
světové produkci naprostá novinka. S veletrhem
jsme byli velmi spokojeni. 

Pavel Žůrek, majitel, Mline:
S veletrhem byla firma spokojená, naši expozici
navštívila řada lidí, a to především odborníci,
kteří věděli, co chtějí. Troufám si řídi, že těchto
odborníků bylo kolem 90 procent. Vrátili jsme
se na veletrh po osmi letech a splnil naše oče-
kávání. Přiznám, že firma potřebovala získat
nové kontakty, což se v Brně podařilo. 

Jana Novotná, obchodní specialistka, 
MIVOKOR:
Pro nás, jako pro dodavatele drátových progra-
mů pro truhláře, se veletrh velice vydařil. Jsme
spokojeni i s návštěvností naší expozice a se záze -
mím a servisem pracovníků BVV. Uskutečnila se
řada obchodních schůzek, a to plánovaných 
i neplánovaných. O náš sortiment byl zájem,
truhláři si jej takzvaně mohli osahat a byli spo-
kojeni. Není nad osobní kontakt, který právě
veletrh umožňuje.

Miroslav Peterka, technik, 
Jeřábek stroje, s.r.o.:
Zájem o naše stroje v pavilonu F byl obrovský,
navštívila nás spousta zájemců. Každý den jsme
se prakticky do tří hodin odpoledne nezastavili.
Navíc jsme stroje předváděli v chodu, což je pro
zákazníka dost důležité. Uskutečnila se řada
obchodních schůzek. Z hlediska naší firmy byl
veletrh úspěšný. 

Martin David, obchodní ředitel, 
Conmetron, spol. s r.o.:
Letošní veletrh je určitě lepší než předchozí 
ročník. Důležité je, že jde o odborný dřevařský
veletrh a splnil naše očekávání. Podařilo se
nám navázat nové kontakty s malými truhláři 
a středními firmami. Dokonce přišli i koncoví
zákazníci. Ukazuje se, že osobní kontakt je
stále důležitý, což umožňuje právě WOOD-TEC. 

O VELETRHU ŘEKLI: WOOD-TEC ARÉNA 
– NOVÝ KONCEPT DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Nový koncept odborného doprovodného programu se soustředil ve
WOOD-TEC Aréně v pavilonu F. Obsahová náplň se zaměřila na aktuál-
ní témata oboru a prezentaci nových produktů a technologií.
Programu se účastnili odborní garanti a partneři WOOD-TEC Areny, 
tj.: Svaz výrobců dřevozpracující strojů a zařízení, Svaz dřevozpracující
podniků ČR, Asociace českých nábytkářů, Mendelova univerzita v Brně.
Dále zde probíhala i řada firemních prezentací.

PĚTINA NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘIŠLA UZAVŘÍT OBCHOD, 
CELKEM POLOVINA MĚLA NÁKUPNÍ ZÁMĚR

Celkem 20 % návštěvníků veletrhu WOOD-TEC 2015 přišla nakupovat
konkrétní zboží, hledala dodavatele nebo partnera pro podnikání.
Dalších 30 % pak přišlo získávat konkrétní informace o výrobcích 
a službách, pravděpodobně se záměrem později tyto služby nebo výrobky
nakoupit. Celkem polovina návštěvníků měla tedy nákupní záměr.

TŘETINA NÁVŠTĚVNÍKŮ HLEDALA KOMPONENTY

Tradičně největší část návštěvníků měla zájem o stroje a technické
vybavení. Proti minulým ročníkům výrazně narostl podíl návštěvníků,
kteří hledali kování a další komponenty pro výrobu nábytku. Tito
návštěvníci tvořili třetinu všech návštěvníků veletrhu.

15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl

WOOD-TEC 2017

31.10. – 3. 11. 2017
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2017
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