
Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

1   2016

MOTOSALON 2016 Nadešel čas vyrazit na výstaviště

PATAgONie: Nehostinný kout světa

Na umění v Brně se stojí 
fronty

Sypání mandaly Bílé Táry

SALIMA: Únor ve 
znamení potravin 
a nápojů

fairherald



Letošní mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO 
a REGIONTOUR v Brně potvrdily výrazný růst pří-
jezdového i  domácího turismu a  ještě příznivější 
očekávání v roce 2016. Zřetelně se to odrazilo v na-
bídce vystavovatelů i  zájmu 32 000 návštěvníků – 
profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. 
REGIONTOUR byl přehlídkou turistických produktů 
České republiky a zemí Visegrádské čtyřky, na vele-
trhu výjezdové turistiky GO se prezentovala více než 
stovka zahraničních destinací. Vystavovatelé z  24 
zemí obsadili svými expozicemi rekordních 10 243 
m2 výstavní plochy. 

Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů 
SALIMA – MBK – INTECO, který se bude na br-
něnském výstavišti konat v  termínu 17.–20. února 
2016, podává dokonalý přehled o zpracovatelském 
průmyslu v zemích střední a východní Evropy. Před-
ní výrobci a dodavatelé potravin a  technologií pro 
obory mlynářství, pekařství, cukrářství, vinařství 
a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování 
na veletrzích prezentují nejnovější trendy v  uvede-
ných oborech. Potravinářské veletrhy v  Brně jsou 
navíc místem mezinárodních obchodních setkání 

v oblasti RETAIL a HORECA. Paralelně, v  termínu 
17.–19. února 2016, proběhne Mezinárodní veletrh 
obalů a tisku EmbaxPrint. 

Jarní, v  pořadí 47. ročník mezinárodních veletrhů 
módy, obuvi a  koženého zboží STYL a  KABO se 
na brněnském výstavišti bude konat od 20. do 22. 
února 2016. Tato jediná mezinárodní B2B prezen-
tace v daném regionu představuje koncentrovanou 
nabídku zmíněných oborů pro trhy České republiky, 
Slovenska a  zemí střední a  východní Evropy. Vy-
stavovatelům nabízí možnost formou módních pře-
hlídek prezentovat nové kolekce. Zájem o veletrhy 
STYL a KABO odráží příznivější situaci v tuzemském 
textilním, oděvním, obuvnickém a kožedělném prů-
myslu i optimističtější spotřebitelskou náladu, která 
se pozitivně projevuje v maloobchodu.  

Po roční pauze se na brněnském výstavišti bude ve 
dnech 3.–6. března 2016 opět konat MOTOSALON, 
sedmý ročník Mezinárodního veletrhu motocyklů, 
čtyřkolek, příslušenství a oblečení. Jako jediný mo-
tocyklový veletrh s gescí motocyklové sekce Svazu 
dovozců automobilů a s podporou Sdružení auto-
mobilového průmyslu představí  MOTOSALON po-
prvé všechny značky zastoupené na českém trhu. 
O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí návštěvnost 
veletrhu, která pravidelně přesahuje 50 000 osob. 

Souběžně, od 3. do 6. března 2016, bude na vý-
stavišti pořádán veletrh PRODÍTĚ, nejvýznamnější 
kontraktačně-prodejní prezentace potřeb pro dítě 
v České republice. Novinky svého sortimentu zde 
pravidelně představují přední dodavatelé dětského 
zboží. Součástí veletrhu je atraktivní doprovodný 
program pro veřejnost. 

Ve dnech 15. až 18. března 2016 bude brněnské 
výstaviště hostit již 24. ročník veletrhu AMPER, Me-

zinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, auto-
matizace, komunikace, osvětlení a  zabezpečení. 
Jedná se o největší veletrh elektrotechniky v České 
republice a na Slovensku. Společnost Terinvest po-
řádá tento veletrh v Brně od roku 2011 a využívá 
jak prostorových možností, tak i vysoké kvality po-
skytovaných výstavářských služeb. Veletrhu se pra-
videlně účastní více než 600 vystavovatelů, počet 
návštěvníků se pohybuje okolo 45 000 osob.

V novém termínu, který je blíž zahájení rybářské se-
zony, proběhne od 17. do 20. března 2016 prodej-
ní výstava RYBAŘENÍ. Klíčoví dodavatelé a  nejvý-
znamnější importéři nabídnou zájemcům kompletní 
sortiment rybářských potřeb. Součástí výstavy je 
atraktivní doprovodný program určený odborníkům 
i laické veřejnosti. 

Již 22. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA se na brněnském 
výstavišti bude konat od 18. do 20. března 2016. 
Pro Českou republiku, Slovenskou a země střední 
Evropy je veletrh místem, kde výrobci a dodavate-
lé na světové úrovni prezentují novinky zmíněných 
oborů. Nejde přitom pouze o přehlídku nejnovějších 
brýlových obrub, brýlových a kontaktních čoček či 
technologických přístrojů. Formou odborných před-
nášek a seminářů funguje veletrh také jako centrum 
vzdělávání. 

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Čhagpur je speciální nástroj, připomínající 
trychtýř, kterým se jemný barevný prášek 
sype na předkreslené geometrické struk-
tury mandaly. Lámové Dondrub a Karma 
se nad buddhistickým zobrazením bož-
stva skláněli od prvního dne veletrhu.

Vytvoření mandaly předchází obřady, 
v nichž mniši žádají božstva a ochránce 
o povolení použít vybrané místo k zhoto-
vení mandaly. Poté jsou místo i  samotní 
tvůrci rituálně očištěni. 

Sypání mandaly se provádí od středu. Nej-
dříve se vytvoří sídlo božstva – střed pa-
láce, a poté se postupuje k vnějším čás-
tem. Po dokončení je mandala věnována 
příslušným božstvům jako jejich sídlo. 
Za doprovodu rituálního obřadu pozvou 
mniši příslušná božstva dovnitř mandaly. 
V průběhu následujících hodin nebo dnů 
mohou mniši od přítomných božstev pro-
střednictvím modliteb žádat o  vyplnění 
různých duchovních proseb.

Mandala je kulturním symbolem jedno-
ty a rovnováhy vyskytujícím se ve všech 
dobách, kulturách i náboženství. Nejstarší 
obrazce tohoto typu se objevují už v pale-
olitu.

Mandala Bílé Táry
Pronikavý zvuk čhagpur se rozléhal do všech stran v okolí stánku cestovní kanceláře Livingstone. Na 
veletrzích GO a REGIONTOUR totiž dva mniši z nepálského kláštera Benčen hlavního města Káthmándú 
vytvářeli impozantní mandalu Bílé Táry z písku.
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Na umění v Brně se stojí fronty
Těmito slovy uzavřela ředitelka Turistické-
ho informačního centra Jana Janulíková 
svou prezentaci na tiskové konferenci města 
Brna, která se uskutečnila v  rámci veletrhů 
GO a REGIONTOUR. Odkazovala tím na jez-
deckou sochu Jošta Lucemburského, která 
je z určitého úhlu vyhledávaným cílem foto-
grafů. Tak vyhledávaným, že se u Jošta ob-
čas vytvoří fronta lidí.

Janulíková na tiskové konferenci prováze-
la připravovanými kulturními akcemi na rok 
2016. Mottem celého roku je Brno – láska na 

celý život. „Brno má specifickou atmosféru, 
která se musí zažít. A kdo ji pozná, město si 
zamiluje,“ vysvětluje Janulíková. 

Důkazem zájmu o jihomoravskou metropoli 
je i  posun v  celosvětovém žebříčku měst 
s  nejvyšší kvalitou života. Respektovaný 
server Numbeo umístil Brno na 46. pozici, 
před Prahu, ale i Londýn, Paříž nebo New 
York.  

Kulturních a  společenských akcí bude le-
tos v  Brně celá řada. Jedním z  největších 

návštěvnických taháků zajisté bude deva-
tenáctý ročník mezinárodní přehlídky oh-
ňostrojných show s  hudbou IGNIS BRU-
NENSIS. Přehlídka letos uvede mezinárodní 
týmy ohňostrůjců z Portugalska, Španělska, 
Německa, Slovenska a samozřejmě České 
republiky. Letošní ročník bude provázet ju-
bileum v podobě stého ohňostroje v historii 
přehlídky.

Janulíková při výčtu kulturních událostí ne-
opomněla zmínit veletržní aktivity, GO a RE-
GIONTOUREM počínaje a  Vánočními trhy 
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konče. Dále vyzdvihla květnový multižánrový 
festival Meeting Brno 2016. Svým obsahem 
naváže na úspěšný Rok smíření a jeho hlavním 
tématem budou ztracené a nalezené domovy. 
V květnu také poprvé odstartuje Maraton Brna 
– města hudby. „Bude představovat nepřetrži-
tý proud hudby nejrůznějších žánrů, profesio-
nálních i amatérských, uvnitř i venku, v opeře 
i  klubech. Součástí akce bude také oblíbená 
klubová noc Hrnem Brnem,“ doplňuje Janulí-
ková.

Letní shakespearovské slavnosti, Léto na Sta-
ré radnici, Festival pouličního divadla, Mendel 
– The Legacy nebo Den Brna tvoří program na 
letní období. Podzim bude patřit filmu a opět 
hudbě. V říjnu se uskuteční již 57. ročník Brněn-
ské šestnáctky, nejstaršího festivalu krátkých 
filmů v  České republice. V  říjnu se uskuteční 
pátý ročník mezinárodního bienále Janáček 
Brno 2016.

„I  Brno má své dno,“ prohlásila Janulíková 
a  poukázala na vyhledávaný cíl mezi turisty 
i místními – brněnské podzemí. Turistické infor-
mační centrum provozuje tři prostory, konkrét-
ně labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský 
sklep a kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Le-
tos klasické prohlídky rozšíří jejich tematické 
varianty s příchutí romantiky či dobrodružství. 
Opět přístupné budou kolektory a protiatomo-
vý kryt 10-Z pod Špilberkem. „Pro dobrodružné 
povahy připravujeme také projekt Brno Under-
ground, který bude zahrnovat adrenalinové 
procházky do hůře přístupných a  veřejnosti 
dosud uzavřených míst,“ doplňuje Petra Ková-
řová, vedoucí Městské destinační agentury.
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Bohumil Supka na svých cestách navštívil Island a Faerské ostrovy, 
Afriku, Střední Ameriku i Jižní Ameriku, jejíž rozmanitost lze každoroč-
ně sledovat prostřednictvím dálkové soutěže rallye Dakar. Supka však 
ve své přednášce zamířil mnohem dál než rallyoví závodníci, dál na jih, 
do Patagonie.

„V  Bosques Petrificados de Santa Cruz se nachází zkamenělý les. 
Jedná se o obrovskou oblast pod pohořím Andy, po které jsou roze-
sety zkamenělé stromy staré až 150 milionů let. V průběhu sopečné 
činnosti byly přikryty sopečným popelem a zatímco se vrásnily Andy, 
stromy zůstávaly pod zemí. Jakmile západní stranu uzavřelo poho-

Patagonie: Nehostinný kout světa
V doprovodného programu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur vystupovala v průběhu ve-
letrhů GO a REGIONTOUR řada cestovatelů. Jedním z nich byl i Bohumil Stupka, který se v hodinovém 
bloku věnoval Patagonii, rozsáhlému území Jižní Ameriky.

další foto
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ří, oblast začala vysychat 
a  vítr postupně odkrýval 
stromy popadané miliony 
let, které jsou široké dva 
až tři metry,“ vysvětloval 
Supka.

Přestože je rezervace 
Bosques Petrificados 
de Santa Cruz doslova 
poseta zkamenělinami 

a malými úlomky, oblast je pečlivě hlídána. „Nesmíte nic sbírat. Velice 
tvrdě to postihují a nesmíte si vzít ani úlomky o velikosti krabičky od 
sirek. Velký počet stromů zůstává ukryt pod zemí a argentinská vlá-
da se rozhodovala, zdali je vykopat, nebo nechat v zemi. Nakonec se 

rozhodli je tam nechat a sama příroda postupem času odhalí, co se 
v půdě ještě skrývá,“ uvedl Supka, jenž záhy zavedl posluchače k Ma-
galhãesovu průlivu.

„Tento kus země objevil mořeplavec Fernão de Magalhães, který pod-
nikl cestu kolem světa ve snaze najít snazší cestu do Indonésie za 
kořením. Přes americký kontinent hledal průplav do Tichého oceánu, 
který se tehdy ještě Tichý nejmenoval. Magalhães ho tak pojmenoval, 
protože zrovna náhodou panovalo příznivé počasí. Ze Španělska vy-
pluli s pěti loděmi a 234 muži na palubě. Zpět se vrátila jedna karavela 
s osmnácti muži,“ obohatil Supka svou přednášku o kus historie.

Při plavbě průlivem námořníci sledovali pobřeží ostrova a viděli ohně 
původních obyvatel, a proto jej pojmenovali Ohňová země. Na ostrově 
se mimo jiné nachází nejjižnější město na světě – Ushuaia.
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„Má velký přístav, kde staví lodě na okružních cestách. Zároveň fun-
guje jako základna pro návštěvu Antarktidy. Ushuaia je malé město 
s 50 000 obyvateli, které bylo založeno jako trestanecká kolonie po 
vzoru anglického plánu s Austrálií. Trestanci zde pracovali pro kolo-
nisty, stavěli železnici, nádraží a budovali nově vznikající město,“ po-
pisoval Supka.

Fauna je v Patagonii opravdu bohatá. Na hladině moře lze s železnou 
pravidelností zahlédnout až padesátitunovou velrybu jižní. „Na sklon-
ku roku je potkáte na sto procent. Jedná se o zvědavé tvory a může-

te je pozorovat velmi zblízka. Skoro na podání ruky. Sdružují se zde 
s  mláďaty. Pozorovat obrovské velryby je silným zážitkem. Dalším 
zajímavým tvorem je mara stepní, takový přerostlý zajíc s mohutnými 
zadními běhy. V Patagonii narazíte i na pásovce, z  jehož krunýře se 
v Bolívii vyrábí hudební nástroj zvaný charango. A pak je tu spousta 
tučňáků,“ dodal Supka.

Patagonie na první pohled budí dojem nehostinné a větry bičované 
krajiny. Nicméně oblast je natolik rozlehlá, že její pestrost navěky uča-
ruje každého (nejen) milovníka přírody.

další foto
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SALIMA 
MENU

VYCHUTNEJTE SI

17.–20. 2. 2016
BRNO - VÝSTAVIŠTĚ

WWW.SALIMA.CZ

Souběžně probíhá 
Mezinárodní veletrh 
obalů a tisku
17.–19. 2. 2016

MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY 

Únor ve znamení 
potravin a nápojů
Gurmáni by si měli poznamenat datum 17. až 20. 
února. V těchto dnech se bude na brněnském vý-
stavišti konat jubilejní třicátý potravinářský veletrh 
SALIMA. Návštěvníky čekají ochutnávky a testovací 
prodej potravin a nápojů. FESTIVAL MINIPIVOVARŮ 
nabídne 100 druhů piv českých a moravských mini-
pivovarů a degustovat lze i vybrané vzorky vína.

Souběžne s potravinářskými veletrhy SALIMA/
VINEx, MBK a INTECO bude probíhat odborný 
veletrh obalů a tisku EMBAxPRINT, na kterém 
bude předvedena „živá“ balící linka PACKAGING 
LIVE, která bude balit pekařské produkty.

Z doprovodného programu vybíráme:
•	 Vaření hravě – ukázky vaření dětí. Škola Vaření hravě a její děti 

Vás zvou na ochutnávku toho, co se naučily v kurzech.
•	 Prezentace knihy „Helenčino pečení“ s autogramiádou autorky
•	 Cukrářská show Mieczyslawa Chojnowského – světového 

cukrářského šampióna
•	 Předvádění modeláže květů (orchidea, kopretina, hra chor, 

pryskyřník) tzv. metodou drátkování

Kompletní doprovodný program >>

Abecední seznam vystavovatelů >>

Vybíráme z vystavovatelů >>
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Pavilon a
V pavilonu A budou prezentovány české i zahraniční potraviny, budou 
zde umístěny stánky jednotlivých dodavatelů potravin, přísad, alko-
holických i nealkoholických nápojů, cukrovinek, kávy, čaje a lahůdek. 
Novinkou na veletrhu SALIMA bude FESTIVAL MINIPIVOVARŮ. více >>

Pavilon V
Odborná sekce veletrhu SALIMA, podávající dokonalý přehled o zpra-
covatelském průmyslu v zemích střední a východní Evropy, bude in-
stalována v pavilonu V. Do komplexu mezinárodních potravinářských 
veletrhů SALIMA patří mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cuk-
rářství MBK a mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřej-
né stravování INTECO. více >>

Pavilon G1
Potravinářské veletrhy doplňuje mezinárodní  veletrh obalů a  tisku 
 EmbaxPrint, který se bude konat od 17. do 19. února v pavilonu G. 
I tentokrát mohou návštěvníci zhlédnout živou balicí linku PACKAGING 
LIVE 2016, která se postará o zabalení chlebové pletýnky. Půjde v pod-
statě o zmenšenou továrnu. více >>

fairherald11



Vybíráme z vystavovatelů
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Nejlepší tuniský druh granátového jablka – 
Gabsi 
Tato poloraná odrůda, která pochází z regionu Gabes 
(jižní Tunisko) se sklízí v půli září.

Je velice populární díky výjimečným vzhledovým 
i chuťovým vlastnostem: červená dužina plná chuti. 

Datle, které se vyskytují v desítkách odrůd na celém 
světě, ale nejznámější a nejvyhledávanější jsou 
nepochybně „Deglet Nour“ – „Datte light“. 
Tato královna datlí je známá průhlednou texturou, 
která ve světle ukazuje dužinu medově sladké chuti. 

Datle Deglet Nour se pěstují hlavně v Tunisku 
a vyvážejí se do všech zemí světa. Výjimečné výživové 
vlastnosti tuniských datlí jsou známy po tisíciletí: 
požehnané ovoce bohů má bohatý obsah minerálů 
a železa, obsahuje vlákninu, stejně jako asimilované 
cukry. 

Sladká chuť se dobře kombinuje s mlékem a tato 
kombinace poskytuje zdravé, kompletní a vyvážené 
jídlo. 

Extra panenský olivový olej z bio zemědělské 
výroby, bez aditiv a bez přidaného jiného oleje, 
lisovaný mechanicky za studena, neprochází žádným 
chemickým zpracováním ani rafinací. 

Eagles International Trade 
PAV A2 033



Příroda obdařila Maďarsko velkým bohatstvím. Řeky plné vody se střídají s plodnými lány, nížinami a kopci. Na březích Balatonského 
jezera a v horách na severu Maďarska vytvářejí původní vulkanická pohoří vynikající mikroklima pro pěstování hroznů a výrobu vína. 
Díky klimatickým a geografickým podmínkám je Maďarsko domovem rozličných a skvělých chutí. 

Již dlouhou dobu je Maďarsko známé jako 
potravinová komora Evropy. Důvodem je 
nejen naše přírodní prostředí, ale také staletá 
výrobní kultura a láska k půdě. Osvěžující 
sluneční svit i bohaté dešťové srážky dodávají 
našemu ovoci, zelenině a vínu jedinečnou 
chuť. Maso z tradičních a přesto moderních 
chovů je vynikající specialitou. Ale ještě než 
ho dáte do úst, podílí se na jeho zpracování 
celá řada profesionálů. Díky nim je spousta 
maďarských specialit známá a vyhledávaná 
po celém světě. 

Kombinace tradice a výrobní kultury, místních 
charakteristik, klimatických podmínek 
a jedinečnosti produktů poskytuje vynikající 
kvalitu, která splňuje všechny požadavky 
Evropské unie.

V maďarském stánku mají návštěvníci 
příležitost dovědět se něco o této zemi 
a dokonce Maďarsko ochutnat!

Hungarian Tourism Ltd.

www.itthon.hu

PAV A2 023



Myšlení V-Smart pro Vaše podnikání!
V-Smart je základním vertikálním formovacím, plnicím a svařovacím (VFFS) strojem 
s krokovým chodem, který je ideálně vhodný pro cukrovinky, oříšky, sušené ovoce, 
pečivo, práškové a nepotravinářské aplikace. Automatický sáčkovač V-Smart 
s krokovým chodem se vyznačuje otevřenou rámovou konstrukcí, výjimečně 
kompaktními rozměry a konkurenční cenou za kvalitu značky ILAPAK.

Vertikální balicí stroj řady Vegatronic ILAPAK je schopen vyrábět nejvíce 
inovační rozsah druhů obalů nejvyšší kvality při zajištění flexibility a výjimečného 
výkonu.

Balicí stroje typu flowpack Smart ILAPAK
Elektronický stroj základní úrovně plně řízený PLC s intuitivním ovládacím 
rozhraním (HMI): nejlepší balicí stroj typu flowpack pro malorozsahové použití, kde 
se požaduje rychlá a snadná operace změny velikosti.
Balicí stroj typu flowpack SMART je spolehlivý s nízkými provozními náklady, je 
k dispozici i v nerezové verzi pro možnost provozu v různých odvětvích.
Balicí stroje ILAPAK typu flowpack s vodorovnou rotační čelistí mohou být navrženy 
tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům každého zákazníka a poskytovaly 
maximální flexibilitu a efektivitu výroby při každé úrovni výkonu.

www.ilapak.pl

ILapak
PAV G1 006



INDIANA JERKY 
… Pořádný kus energie! 
Sušení je jeden z nejstarších způsobů úpravy jídla pro dlouhodobé skladování. Tuto metodu využívali již staří Egypťané pro skladování 
masa, ovoce i ostatních potravin. Téměř k dokonalosti to ovšem dovedli Indiáni. 

Po celém světě má sušené maso velkou řadu 
příznivců nejen mezi sportovci a turisty všeho druhu, 
řidiči, mezi lidmi žijícími zdravým životním stylem, 
studenty, ale i jako pochutina ke sklence vína, piva, 
či při sledování televize.

Produkty jsou bez lepku, bez přidaných glutamátů, 
obsahují nízké sacharidy a nový typ soli z mrtvého 
moře.

Skladovací teploty jsou +5 až +30 ˚C.  
Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců. 

INDIaNa s.r.o.

www.jerky-shop.cz

PAV A2 031



CLIMATROP® – klimatizační jednotka do kynáren 
Klimatizátor CLIMATROP® pro kynutí těsta, vyvinutý a patentovaný společností 
JAROSPOL, dokáže v uzavřeném prostoru vytvořit rovnoměrné tropické 
klima s teplotou do 45 °C a vlhkostí do 95 % RH. Svými malými rozměry 
a snadnou instalací je určen pro všechny typy vozíkových kynáren. Využívá 
technologie ultrazvukového zvlhčování. Tato technologie umožňuje vytváření 
tzv. studené páry se 100% účinností bez odpadu, s nezávislostí na tlaku vody 
a se spotřebou elektřiny pouhých 120 W. Umožňuje regulovat teplotu a vlhkost 
nezávisle na sobě s rovnoměrností proudění vzduchu velmi nízkou rychlostí 
a hlučností. Provoz zařízení je zcela hygienický. Odpařovaná voda je zbavena 
veškerých nežádoucích příměsí, nedochází ke kontaminaci prostředí a tedy 
k ovlivnění citlivého provozu. 

PANEOTRAD® – řešení pro čerstvé pečení na prodejně 
Jakmile vyzkoušíte všechny procesy s Paneotratem související, umožní vám to 
vidět pekařské řemeslo v úplně novém světle. Paneotrad je určen pro výrobu 
pečiva se vzdušnou střídou (velké a nepravidelné póry, velmi volná těsta). 
Paneotrad umožňuje jemnou manipulaci s těstem, bez odvzdušnění nebo 
stresujících operací. Automatizovaný pracovní cyklus Paneotrad nabízí důsledné 
zpracování těsta a to z jedné dávky na další.

Bagety nebo hranaté bochníky jsou vytvarované a připravené k pečení za méně 
než jednu minutu. Paneotrad ušetří až 30 % vašeho času tím, že nemusíte těsto 
tužit, tvarovat, vrstvit – a tím se mění celá organizace pekárny. Dlouhodobé kynutí 
v chladném prostředí umožňuje flexibilně péci čerstvé pečivo přímo na prodejně 
před zraky zákazníků. Uvidíte na veletrhu při praktické ukázce.

JaROSpOL Technology s.r.o.

www.jarospol.com

PAV V 117



Společnost KGI je výhradním dovozcem korejské firmy Ginlac, která se zabývá 
zpracováním pravého korejského ženšenu. Nabízíme širokou škálu produktů od 
sladkostí až po 100% extrakty z kořene pravého korejského ženšenu.

Ženšen pravý je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny a je 
hodnocen jako nejúčinnější adaptogen. Posiluje pět životně důležitých orgánů: 
srdce, plíce, ledviny, játra a slezinu. Tím udržuje tělo v harmonii a účinně působí 
proti civilizačním chorobám.

kGI s.r.o.

www.kgimport.cz

PAV A2 017



PROTEIN CAKE KAKAO A KOKOS 
Slovenská značka proteinových produktů Max Sport 
přináší svůj originální výrobek Protein Cake v nové 
kakaově-kokosové příchuti. Protein Cake bezgluténový 
výrobek je obohacen o kyselinu listovou s podílem 
proteinů 21 %. Jedno balení (50 g) obsahuje pět 
koláčků a náplň tvoří optimálně vyvážený mix 
srvátkových a sójových proteinů. Produkt také obsahuje 
vlákninu, která dodává pocit rychlejšího zasycení 
a pomáhá při hubnutí. Díky velmi nízkému obsahu 
cukru je vhodný i pro diabetiky. Protein Cake oceníte 
nejen jako chutný zdroj proteinu po tréninku, ale také 
kdykoliv dostanete chuť na zdravější pamlsek.

Tato chutná cukrovinka je k dostání i ve vanilkové 
příchuti.

GOOD MORNING OVOCNÉ PYRÉ S CHIA SEMÍNKY 
Ovocné pyré v praktickém balení do ruky už možná 
znáte, zvláště rodiče, kteří dbají na to, aby měly jejich 
děti zdravou snídani. Teď si i vy, kteří milujete ovoce 
a zdravou stravu, můžete dopřát novinku s ještě 
výživnějším obsahem, která opravdu chutná – Good 
morning je 100% přírodní směs čerstvého ovoce, cereálií 
a „superpotraviny“ chia semínek. Produkt neobsahuje 
lepek a je to úplně nová alternativa, jak získat zdroj 
nutričně bohatého a zdravého jídla. Přichází ve skutečně 
praktickém 200 g balení, což je dostatečná porce na 
zasycení dospělého člověka a může mu poskytnout 
plnohodnotnou snídani nejen doma u stolu, ale i během 
cesty v autě, MHD nebo i na kole. 

Tuto novinku najdete nejen v jablkově-jahodovo-
borůvkovém provedení, ale také s příchutí řeckého 
jogurtu a manga.

RAW PALEO BARBAR KEŠU A KOKOS 
Raw Paleo BarBar je nová alternativa zdravého 
snacku pro všechny, kteří hledají snack bez obsahu 
mléka, obilovin, sóji a přidaného cukru. Tahle 
mimořádně chutná tyčinka je unikátní směsí kešu 
oříšků, datlí, kokosu a kokosového oleje. Je vyráběna 
pod teplotou 42 °C pro zachování všech skvělých 
vlastností a může se stát skvělou náhradou, když 
dostanete chuť na něco sladkého.

Tyčinka Raw Paleo Barbar sahá ke kořenům 
přirozených stravovacích návyků lidstva a je určena 
pro ty, kteří hledají veganské alternativy, ale i pro ty, 
kteří se snaží vyhýbat zpracovaným potravinám se 
špatnými nutričními vlastnostmi. 

Tuto novinku najdete nejen v příchuti kešu a kokos, ale 
i v provedení jablko a skořice, nebo kakao a lískové ořechy. 

Max SpORT s.r.o.
PAV A2 019
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Vážení obchodní přátelé,

jsme rodinná firma ze severu Čech, která se zabývá výrobou ORIGINáLNíCH HOSPODSKýCH BRAMBůRKů, KLASICKýCH 
BRAMBůRKů, KOTLíKOVýCH BRAMBůRKů a LIKE CHIPSů. 
Naší podstatou je výroba kvalitních smažených bramborových lupínků, které se vyznačují vynikající chutí. Pro zajištění kvalitní výroby 
jsou výrobní linky vybaveny nejmodernější technologií, jako je optický třídič, laser, rentgeny a kontrolní váhy.

Naše znalosti a zkušenosti nás posouvají dopředu a díky tomu vyhledáváme nové 
technologie výroby brambůrků.

Řepkový olej, který od počátku výroby používáme, obsahuje významné množství 
mononenasycených i esenciálních mastných kyselin omega-6 a omega-3, proto 
je naším skutečně jediným tukem číslo jedna.

Zaměstnáváme cca 150 osob se zdravotním postižením. Jako chráněná 
dílna poskytujeme „náhradní plnění“ dle zákona č. 435/2004, § 81 Sb., 
o zaměstnanosti. Tímto naši obchodní partneři ušetří značné finanční prostředky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem obchodním partnerům, zákazníkům 
a popřát dobrou chuť a mnoho úspěchů.

ORIGINáLNí HOSpODSké bRaMbůRky 
– Jan Zykmund

www.bramburky.cz

PAV A2 056



Náš produkt č. 1

Lasagne Bolognese – čerstvé a chlazené – v rodinném balení 
1 kg a 400 g, vyrobené z vysoce kvalitních surovin speciálně 
podle tradičního receptu. 

Můžeme vyrobit lasagne dle požadavků zákazníka podle různých receptů pod 
privátní značkou. 

Společnost Pasta Food Company dále nabízí lasagne v balení 1 kg a 400 g:
•	 Losos
•	 Špenát/Ricotta

 

Všechny produkty jsou připravené ke konzumaci po tepelné úpravě. 

paSTa FOOD Company Sp. z.o.o.

www.pastafoodcompany.com

PAV A2 054



Program „Poznej dobré potraviny”  
(„Poznaj Dobrą Żywność”)

Program „Poznej dobré potraviny” je národní program jakosti potravin, jenž 
vznikl z iniciativy a je provozovaný Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova. 
O přiznání znaku jakosti Poznej dobré potraviny se může ucházet každý výrobce 
potravin, který působí na území Evropské unie, bez ohledu na velikost a formu 
vlastnictví. Může se ucházet o označení tímto znakem libovolného počtu výrobků.
Nejsou stanoveny časové a kvantitativní limity pro podávání žádostí a množství 
přiznaných znaků. Program je pro výrobce dobrovolný a bezplatný. Znak 
PDP přiznává ministr zemědělství a rozvoje venkova jen těm potravinářským 
a zemědělským výrobkům, které splňují požadavky Programu Poznej dobré 
potraviny a obdrží pozitivní názor hlavního inspektora pro obchodní jakost 
zemědělských a potravinářských výrobků a doporučení vědeckého kolegia pro 
jakost potravin Programu PDP. Označení Poznej dobré potraviny se přiznává na 
dobu 3 let. To má za účel udržení stálé, vysoké úrovně jakosti označovaných 
potravin a zemědělských výrobků. Po této době musí výrobce opět dát 
potravinářský nebo zemědělský výrobek na vyhodnocení, aby udržel právo na 
používání znaku PDP na další tři roky.
Současně je znakem PDP označeno přes 500 zemědělských a potravinářských 
výrobků vyráběných 92 firmami ze zemědělského a potravinářského sektoru.

pOLSkO 
– Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

www.minrol.gov.pl

PAV A2 025



www.asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – asociace  
PAV A1 025

SOS – Asociace bude i letos přítomna na veletrhu SALIMA 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace se již řadu let zabývá spotřebitelským právem v České republice. Za tu dobu si již svou 
odborností a přístupem vydobyla značné renomé a po celé republice má již řadu poboček a poraden, a právě proto bude zastoupena 
i letos na potravinářském veletrhu SALIMA.

Téma potravin je jednou z hlavních sekcí této organizace. Na veletrhu tak budou 
působit a bezplatně radit návštěvníkům BVV odborní právní poradci přímo 
z brněnské centrály. 

Spotřebitelé se tak mohou dozvědět o legislativních novinkách z oblasti potravin, 
ale i obecně z kterékoliv sekce spotřebitelského práva. 

Krom užitečných a cenných rad si mohou spotřebitelé odnést také informační 
letáčky, zabývající se tématy od reklamace, přes nájem, spotřebitelskými úvěry 
nekonče… Na veletrhu Vás také seznámíme s naší značkou kvality a serióznosti 
podnikatelů – GOS (Garance ochrany spotřebitele), která se uděluje těm 
podnikatelům, kteří považují zákazníky za své partnery a uznávají jejich práva.



www.unita.cz

UNITa – pavel Tacl 
PAV V 036

Firma UNITA je zakázkový výrobce komplexních dodávek interiérů cukráren, pekařství, bufetů, prodejen masa, restaurací, rychlého 
občerstvení, čerpacích stanic, pojízdných prodejen, kuchyní, kaváren, barů a vyrábí také chlazené vinotéky, luxusní interiéry a další 
gastro zařízení na zakázku. 

Vysokou předností firmy UNITA je vlastní výroba celé řady modelů chlazených 
i nechlazených vitrín, které jsou řemeslně i designově na vysoké úrovni a vlastní 
návrhy interiérů. 

V průběhu 25 let zkušeností v této oblasti získala UNITA přední pozici na českém 
trhu jako stabilní a solidní partner, schopný rychle a kvalitně vyrobit komplexní 
zařízení i pro nejnáročnějšího zákazníka.



Województwo Łódzkie
PAV A2 003

REGION LODZKIE – POLSKO
Lodžský region se nachází 
v centrální části Polska. 
Zemědělství zde má dominantní 
úlohu a je zásadní pro ekonomický 
rozvoj regionu. Zemědělsky 
obdělávaná půda zaujímá 
1.100.000 hektarů, což je 
více než 60 % rozlohy celého 
regionu. Je to jedna z největších 
zemědělských oblastí v Polsku. 
Hlavní úlohu má v regionu 
smíšená výroba, na druhém místě 
je pěstování zeleniny a ovoce. 
Zelenina se pěstuje na více než 
20.000 hektarech a ovoce na 
ploše 30.000 hektarů. 
Lodžský region je v Polsku 
na čtvrtém místě v chovu 
hospodářských zvířat. Většina 
farem a statků chová skot 
a prasata. V regionu operuje 
přibližně 30 mlékáren a více než 
300 závodů na zpracování masa. 
www.lodzkie.pl

HEKTOR Sp. z o.o. 
Vyrábíme konzervované výrobky ze 
zeleniny a ovoce, např. nakládané 
okurky, nakládané papriky, zeleninové 
saláty, ovocné kompoty a široký 
sortiment dalších konzervovaných 
ovocných a zeleninových výrobků. 
Zaměřujeme se na dodržování nejvyšší 
kvality a jedinečné chuti našich výrobků. 
S novými technologiemi a také 
posledními normami EU jsme připraveni 
získávat nové zákazníky a trhy. 
hektor_dzialoszyn@pro.onet.pl

PPHU Snails Garden
Potravinářské výrobky: šneci ve šťávě, 
šneci v omáčce, kaviár, šnečí maso, chov 
šneků. 
Vyživující a regenerační krém s 100% 
šnečího slizu Prestige Garden Snails 
Cream. 
Sérum – ampule se sérem pro všechny 
typy pleti: posiluje, zvlhčuje, vyživuje 
Šneci v omáčce, tepelně upravení, vaření 
10 minut, 300 g
Šneci v zeleninové šťávě, 24 ks, 
certifikovaný produkt, 160 g
Šnečí kaviár 50 g
www.snailsgarden.com

Wiatrowy Sad 
Vyrábíme šťávy z ovoce a zeleniny, 
které dodáváme v balení „Bag in Box“ 
o objemu 3, 5, 20, 50 a dokonce 
220 litrů.
Nabízíme přírodní šťávy, bohaté na 
cenné výživné látky, které zůstávají 
čerstvé a chutné až 14 dnů po otevření, 
a to díky systému „Bag in Box“.
www.wiatrowysad.pl



Přehlídky a semináře
Novou podobu dostanou oblíbené veletržní semináře, které seznamují 
s aktuálními módními trendy. O módě pro příští podzim a zimu opět přijede 
přednášet paní Ellen Haeser, nizozemská specialistka s více než třicetiletou 
zkušeností jak s tvorbou trendů, tak s vývojem textilních materiálů. A proto-
že je o tuto přednášku zvýšený zájem, bude zařazena do programu veletrhu 
dvakrát – v sobotu i neděli, a to přímo v pavilonu P na přehlídkovém mole. 

Dvakrát denně bude probíhat přehlídka STYL Show věnovaná dámské 
a pánské módě. Jednou denně pak Lingerie Show představující kolekce 
spodního a nočního prádla včetně punčochového zboží. V neděli 21. února 
v 17 hodin se uskuteční přehlídka LUxURY CUT s kolekcemi značek dámské 
a pánské módy John Richmond - Milano, pánské módy Corneliani a origi-
nály dámských luxusních šatů světoznámého 
návrháře Olega Cassiniho, které v šedesátých 
letech nosily například Jacqueline Kennedyo-
vá nebo Marilyn Monroe.

STYL - vystavovatelé se představují >>

KABO - vystavovatelé se představují >>

Od soboty 20. února do pondělí 22. února 2016 se 
Brno stane křižovatkou středoevropského obchodu 
s módou. Návštěvníci se tentokrát seznámí s aktuál-
ními trendy v oděvech, textilu, obuvi a doplňcích pro 
podzim a zimu 2016/2017. K veletrhům patří i módní 
přehlídky. Třešničkou na dortu bude v neděli v 17 ho-
din přehlídka s módou ze šedesátých let.

sTYL a KabO s novými značkami a módou šedesátých let

Průvodce návštěvníka >>
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Nové kolekce bude na veletrhu STYL prezentovat přibližně tři sta vystavovatelů. V Brně se 
ukáže německá rodinná firma ERFO, která se již od roku 1937 zaměřuje na kvalitní dám-
skou módu s atraktivním designem. Chybět nebude ani řecký výrobce luxusního dámského 
prádla Minerva. Nové obchodní příležitosti otevře prezentace kvalitních a velmi módních 
kolekcí obuvi i oděvů výrobců z Turecka, a to nejen dámské a pánské, ale i dětské kon-
fekce. Do Brna se vrací i další vystavovatelé, například velkoobchod s dámskou konfekcí 
EWACO.

Návštěvníci se samozřejmě mohou těšit na tradiční vystavovatele jako EWACO, Donet, 
Doppler CZ, Felina ČR, H&D, Jopess fashion, Hegler Fashion, Pleas, Tonak a další. Pod 
značkou JITEx COMFORT se představí tradiční pletené zboží jako trička, mikiny, spodní 
a noční prádlo, župany, ale také funkční termoprádlo. 

Také veletrh KABO přivítá věrně známé společnosti a značky jako Ara Shoes, Caprice, Ga-
bor, Geneze, Högl, Lanson, JG Shoes, Legero, Marco Tozzi, Protetika, Rieker, V + J obuv 
či Wortmann. Kabelky budou v pavilonu F vystavovat mj. firmy Arteddy, Axel Accessories, 
DOCA, Elega, Unidax nebo Volum Bags či Verde. Premiéru bude mít luxusní italská obuv 
NeroGiardini, partner pro obuv České Miss 2015 a 2016. Dále známá česká společnost 
Snaha a také Salamander se značkou dětské obuvi Lurchi a dámskou a pánskou obuví 
Salamander. Pozornost si zaslouží kvalitní cestovní zavazadla německých značek Titan 
a Travelite, která na český a slovenský trh přináší společnost Shopen Group. Luxusní Titan 
Prior je skořepinový kufr, naprosto voděodolný, robustní a zároveň velmi lehký, s vnitř-
ní protizápachovou a vodu odpuzující povrchovou úpravou. Značka Travelite nabízí kufry 
a tašky vysoké kvality za přijatelnou cenu, a to i v dětském provedení s veselými motivy.
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TRENDY PODZIM – ZIMA 2016/2017

Ellen Haeser
SEZNÁMÍTE SE S KLÍČOVÝMI 
TRENDY NAPŘÍČ CELÝM 
SPEKTREM DÁMSKÉHO 
A PÁNSKÉHO OBLEČENÍ, 
DOPLŇKŮ A OBUVI. 

ANALÝZA STYLŮ, BAREV, 
TVARŮ A LÁTEK, KTERÉ 
BUDOU HNACÍM 
MOTOREM PRODEJE 
PRO PŘÍŠTÍ SEZÓNU.

Přednáška je simultánně 
tlumočena z angličtiny 
do češtiny. 

Vstup ZDARMA.

14:00 – 15:15 h PŘEDNÁŠKA
15:15 – 15:30 h DISKUSE

Prognóza módních trendů pro příští sezónu, na které nesmíte chybět! 
SOBOTA 20. ÚNORA + NEDĚLE 21. ÚNORA 2016
PAVILON P – PŘEHLÍDKOVÉ MOLO

VŠESTRANNÁ
odbornice na textilie a módu; svými 
návrhy vypráví zajímavé příběhy, 
v nichž vytváří nečekané, a to 
kombinací umění, řemesla, přírody 
a dědictví s moderními inovativními 
technikami.

STUDIO HAESER
je sítí kreativních stejně smýšlejících 
spolupracovníků, kteří následují 
svou intuici, obohacenou hlubokými 
zkušenostmi, a ke směrovým obchodním 
strategiím hledají inspiraci 
po celém světě. 

PRACOVALA
pro značky Max Mara, Desigual, 
Vlisco, Esprit de Corps, Oilily, 
Mc.Gregor, Cruyf Sports, 
Du Pont de Nemours USA/global 
(marketingové oddělení pro vlákna), 
maloobchodní organizace 
jako např. Euretco a Intres (NL), 
Hess Natur, Sahni Fashions (India), 
Trendunion (France)

ELLEN HAESER
návrhářka a spoluzakladatelka značky 
World of Charisma “Krásné potisky 
s úžasnými příběhy”

ellenhaeser@gmail.com
ellenhaeser.com
studiohaeser.com



Účast na veletrhu potvrdila většina předních značek působících na čes-
kém trhu. Nebudou chybět motocykly Harley-Davidson, Honda, Yamaha, 
Kawasaki, Suzuki, KTM, Husqvarna, Aprilia, Ducati, Moto Guzzi, BMW, 
Piaggio, Vespa, Benelli, Adiva, Keeway, YUKI, Kentoya, SYM,  ČZ a další. 
Kdo by snad nebyl na nadcházející jezdeckou sezonu připraven, může se 
poohlédnout po modelových novinkách na rok 2016. Bude jich celá řada.

Vstupné na první veletržní den činí rovných 200 Kč. Přes platbu online 
jsou další dny se zvýhodněným vstupným za 160 Kč, nicméně pokud si 
chcete užít volnějšího pohybu po pavilonu, měli byste si vzít na čtvrtek 
volno a neodkládat návštěvu Motosalonu na návštěvnicky nejsilnější ví-
kend.

Motosalon 2016: 
Nadešel čas vyrazit do ulic, do terénu i na brněnské výstaviště
S blížící se vidinou jara a postupného růstu teplot pomalu nadejde čas setřít prach z pečlivě zazimova-
ných motocyklů a provětrat je na čerstvém vzduchu. Ještě předtím by ale motorkáři měli zamířit na br-
něnské výstaviště, kde se bude ve dnech 3. až 6. března konat populární Motosalon.
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Motorkáři z televize 
Zahájení Motosalonu se uskuteční ve čtvrtek ve 
13:00 hodin v hale P za přítomnosti primátora 
města Brna Petra Vokřála, jezdce Karla Abraha-
ma, testovacího jezdce Pepy Sršně a známých 
tváří, které jezdí na motorkách - Zdeňka Pohl-
reicha, Jana Revaie, Dalibora Gondíka, Hanky 
Kynychové a dalších.

Kaskadéři z Crazy Day
Stejně jako na minulém ročníku se návštěvníci 
mohou těšit na kaskadérskou skupinu Crazy 
Day, která nabídne kaskadérskou show včet-
ně synchronních jízd a  Globusu smrti. Kas-
kadéři zvládají nejen dechberoucí show, ale 

jsou schopni vysvětlit, jak zvládnout praktické 
zkoušky v motoškolách. O tom se bude možné 
přesvědčit na testovací dráze s ukázkami úkolů, 
které jsou nutné pro zvládnutí zkoušek.

Spanilé jízdy Yamaha
Zájemci o  vyzkoušení jednostopých strojů se 
budou moci zúčastnit spanilých jízd značky Ya-
maha. Jízdy pořádá mezinárodní policejní mo-
tocyklový klub Blue Knights. Motosalonu se 
zúčastní členové Blue Knights mimo jiné z Ně-
mecka, Slovenska, Polska, Francie a Belgie. 

Motoškola s Mírou Lisým 

Část profesionálního doprovodného programu 
si vezme na starost známý motocyklový jezdec 
a kaskadér Míra Lisý. Jedenáctinásobný 
mistr ČR a třetí muž v evropském trialu bude 
popírat fyzikální zákony a zároveň celou show 
moderovat. Diváci se mohou těšit na akrobatické 
vystoupení a nácviky bezpečné jízdy.

Automotodrom Brno představí 
program pro mladé jezdce 
Součástí veletrhu bude den pro začínající 
jezdce, kde se návštěvníci dozvědí, jak 
vybrat svou první motorku a vybavení, jak se 
o motorku starat a v neposlední řadě seznámit 

se s technikou správné jízdy na motocyklu. 
Nebude chybět instruktáž pro spolujezdce 
nebo simulace nehody. Akce se uskuteční 
v pátek 4. března.

First Help
V  rámci záchranářského vstupu First Help se 
návštěvníci dozvědí zásady poskytování prv-
ní pomoci při nehodách a zároveň si prakticky 
vyzkouší například nepřímou masáž srdce. Zá-
chranáře naleznete v pavilonu P u pódia.

Kalendář - MOTOSALONgirl 2016
Profesionální foto-
graf bude během 
Motosalonu fotit 
atraktivní hostesky 
na jednotlivých ex-
pozicích. Dívky, které 
získají nejvíce lajků 
na Facebooku, se 
stanou tváří kalendá-
ře pro partnery a pří-
znivce Motosalonu.

Europacup 2016
Mezinárodní soutěž mladých mechaniků moto-
cyklů a jízdních kol z Německa, Rakouska, Švý-
carska a České republiky proběhne v pátek 4. 
března v  pavilonu P. Každý účastník bude řešit 
zadané úkoly na osmi stanovištích. O víkendu 
budou mít možnost zkusit své síly v   praktic-
kých dovednostech i dospělí.

Sledujte také web Motosalonu 
a FB Motosalonu. 
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MOTOCYKL ROKU 2016 
Hlasujte v jubilejním 20. ročníku ankety Motocykl roku a vyhrá-
vejte skvělé ceny. 
Pravidelná anketa se vrací na veletrh Motosalon a  již nyní můžete hlasovat pro své favority nejen na  
www.motocyklroku.cz, ale i ve dnech 3. až 4. března přímo na veletrhu Motosalon. Hodnocení bude pro-
vádět odborná komise i široká veřejnost. Součástí hlasování veřejnosti bude navíc odpověď na soutěžní 
tipovací otázku, kolik lidí se letos ankety zúčastní. Soutěžící s nejpřesnějšími odhady získají hodnotné 
ceny. Slavnostní vyhlášení ankety Motocykl roku se uskuteční 5. března na společenském večeru v pa-
vilonu P.

SKÚTRY DO 125 cm3

SKÚTRY NAD 125 cm3

ENDURA VČETNĚ 
CESTOVNÍCH

KLASIK VČETNĚ  
CHOPPERŮ A CRUISERŮ

NAKED BIKES

CESTOVNÍ SILNIČNÍ 
MOTORKY

SPORTOVNÍ SILNIČNÍ 
MOTORKY

V ANKETĚ HLASUJTE ZDE >>
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V·E PRO SPOKOJENÉ DÍTù I MAMINKU

Nej‰ir‰í prodejní pfiehlídka 
koãárkÛ, autosedaãek, 
hraãek, v˘Ïivy, kosmetiky 
a doplÀkÛ pro dûti a maminky

CHCETE U·ET¤IT NA VSTUPNÉM?
ZAKUPTE SI VSTUPENKU ONLINE!

Nesmíte minout:
• Testovací polygon nejen pro koãárky
• SoutûÏe s Zapf Creation

• Kolotoãe, skákací atrakce
• Modely v pohybu

NEW

3. 3. MÁMO, RELAXUJ!
HRDINOVÉ OÎÍVAJÍ
(MIMONI, TRANSFORMER SHOW, LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ)

5. 3. KARNEVAL S DÁDOU
6. 3. TANâÍME S HONZOU ONDEREM A LUCKOU HUNâÁROVOU

4. 3.
5. 3.

3.– 6. 3. 2016 BRNO - V¯STAVI·Tù
www.prodite.cz

ProDite_2016_205x145+5_cz  1/22/16  8:26 PM  Stránka 1

Sledujte nás na Facebooku >>

V·E PRO SPOKOJENÉ DÍTù I MAMINKU

Nej‰ir‰í prodejní pfiehlídka 
koãárkÛ, autosedaãek, 
hraãek, v˘Ïivy, kosmetiky 
a doplÀkÛ pro dûti a maminky

CHCETE U·ET¤IT NA VSTUPNÉM?
ZAKUPTE SI VSTUPENKU ONLINE!

Nesmíte minout:
• Testovací polygon nejen pro koãárky
• SoutûÏe s Zapf Creation

• Kolotoãe, skákací atrakce
• Modely v pohybu

NEW

3. 3. MÁMO, RELAXUJ!
HRDINOVÉ OÎÍVAJÍ
(MIMONI, TRANSFORMER SHOW, LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ)

5. 3. KARNEVAL S DÁDOU
6. 3. TANâÍME S HONZOU ONDEREM A LUCKOU HUNâÁROVOU

4. 3.
5. 3.

3.– 6. 3. 2016 BRNO - V¯STAVI·Tù
www.prodite.cz

ProDite_2016_205x145+5_cz  1/22/16  8:26 PM  Stránka 1

Novinky vystavovatelů >>

přihlášené značky >>

http://www.bvv.cz/prodite/prodite-2016/novinky-vystavovatelu/page:1/


17.– 20. 3. 2016
BRNO – V¯STAVI·Tù www.bvv.cz/rybareni

PRODEJNÍ V¯STAVA RYBÁ¤SK¯CH POT¤EB

Billboard Rybareni 2016-2_cz  1/5/16  11:47 AM  Stránka 1

17. – 20. 3. 2016
BRNO – V¯STAVI·Tù www.bvv.cz/rybareni

PRODEJNÍ V¯STAVA RYBÁ¤SK¯CH POT¤EB
Billboard Rybareni 2016-2_cz  1/5/16  11:47 AM  Stránka 1

Novinky vystavovatelů >> 

přihlášené značky >>

rolovací stroj na výrobu boilies se vrací
Kdo nestihl loňskou premiéru profesionálního 
rolovacího stroje na výrobu boilies v provozu, 
bude mít šanci i letos. vyrobené vzorky 
budou zdarma pro návštěvníky výstavy 

Rybaření Brno na stánku firmy MAX carp!

Sledujte nás na Facebooku a zúčastněte se soutěže o hodnotné ceny >>

Pavilon G2

http://www.bvv.cz/rybareni/rybareni-2016/novinky-vystavovatelu/page:1/
http://www.bvv.cz/rybareni/prihlasene-znacky/


Očima řídíme svět
Ve dnech 18. – 20. března se uskuteční již 22. ročník mezinárodního veletrhu 
oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA se. Zvýrazněné téma je letos 
nazváno Očima řídíme svět.

Zrak je prostředníkem všech rozhodnutí – při řízení auta, při práci na počíta-
či nebo při sportu. Správně se rozhodnout znamená dobře vidět za jakýchkoliv 
okolností. Pro mnohé z nás je dobré vidění samozřejmost, takže nám vlastně ani 
nepřijde, že OČIMA ŘÍDÍME SVĚT. Jakákoliv snaha zajistit ostřejší a pohodlnější 
vidění je snahou, udělat náš okolní svět krásnější a bezpečnější.

Téma bude zvýrazněno také v soutěži TOP OPTA. V jejím rámci budou hodnoceny všech-
ny produkty nebo technologie, které v běžném denním životě napomáhají ostrému a po-
hodlnému vidění.  V duchu motta budou ceněny ty přihlášené exponáty, které umožní 
dělat ty správné a bezpečné rozhodnutí, umožní naším očím řídit svět.

Úspěšné projekty z předešlého roku nebudou chybět ani letošním ročníku, například pře-
hlídka aranžérů či Styling Point. Přihlášeno je bezmála šedesát vystavovatelů a přibývají.

V pátek a sobotu 18. – 19. března bude OPTA otevřena od 9:00 do 19:00 hodin, v neděli pak 
od 9:00 do 14:00 hodin.
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AMPeR 2016

Ve dnech 16. až 18. března se na brněnském výsta-
višti uskuteční 24. ročník mezinárodní veletrh elek-
trotechniky, elektroniky, automatizace, komunika-
ce, osvětlení a zabezpečení. 

V rámci veletrhu Amper se uskuteční řada přednášek a seminářů. 
Návštěvníkům bude otevřen přednáškový prostor – Fórum automa-
tizace. Časopis Automa v něm uspořádá živý program přednášek 
s podtitulem Automatizace mění průmysl. Přednášky zachytí posun 
automatizace směrem k naplnění koncepce Industry 4.0. Program 
ve Fóru automatizace bude probíhat každý den od 10:00 do 16:00 
hodin, v pátek jen do 12:00.

Po všechny dny veletrhu bude probíhat celostátního setkání elektro-
techniků proběhne. Letošními tématy setkání jsou návrh trafostanic 
a vnější vlivy, hromosvody a ochrana před bleskem a v neposlední 
řadě nové normy.

Na programu je i odborný seminář zaměřený na Provozovaná stroj-
ní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního 
zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb“ Seminář 
proběhne 16. 3. 2016 v hale E (konferenční sál Morava). Cílem od-
borného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit dů-
ležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmo-
nizovaných norem týkajících se provozovaných strojních zařízení, 
potažmo výrobních automatizovaných linek. 
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více informací o službě najdete zde >>

veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě

panel 90x196cm_cz_cz  6/4/14  8:42 PM  Stránka 1

ReGIONTOuR BRNO

ŘEKlI o NÁs >>>

ReGIONTOuR BRNO

ReGIONTOuR BRNOReGIONTOuR BRNO

euROGuSS NORIMBeRK MILIpOL pAříŽ



KALENDář VELETRHŮ A VýSTAV 2016

Změna termínů vyhrazena

www.bvv.cz/kalendar

2016
6.–7. 2.  DUO CACIB 

17.–20. 2. SALIMA

17.–20. 2.  MBK

17.–20. 2.  INTECO

17.–19. 2.  EmbaxPrint

20.–22. 2. STYL

20.–22. 2. KABO

3.–6. 3. PRODÍTĚ

3.–6. 3. MOTOSALON 2016

15.–18. 3. AMPER

17.–20. 3. RYBAŘENÍ

18.–20. 3. OPTA 

3.–7. 4. TECHAGRO 

3.–7. 4. Silva Regina

3.–7. 4. ANIMAL VETEX

3.–7. 4. BIOMASA

16. 4. MotorTechna Brno

20.–23. 4. Stavební veletrhy Brno

20.–23. 4. DSB

20.–23. 4. MOBITEX

26.–28. 4. InterMountain

29. 4.–1. 5. Animefest

15.–18. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

21.–22. 5. MINERÁLY BRNO

21.–22. 5. GRAND PRIX VINEX

25. 5. SDFI

26.–28. 5. InDent 

18.–19. 6. INTERCANIS

6.–10. 7. KCHK 2016

27.–29. 8. STYL

27.–29. 8. KABO

3.–4. 9. 
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–10. 9. Zelený svět 2016

3.–7. 10. MSV

3.–7. 10. IMT

3.–7. 10. Automatizace

3.–7. 10. WELDING

3.–7. 10. FOND-EX

3.–7. 10. PROFINTECH

3.–7. 10. PLASTEX

3.–7. 10. INTERPROTEC

15. 10. MotorTechna Brno

19.–22. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

3.–5. 11.
THEATRE TECH & EVENT 
PRODUCTION

3.–6. 11. Caravaning

4.–6. 11. SPORT Life

4.–6. 11. Dance Life Expo

4.–6. 11. IN-JOY

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

25.–26. 11. Veletrh středních škol

9.–18. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000
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