
Nová prodejní výstava při veletrhu Prodítě

Nabídněte 20 000 ženám na výstavišti své produkty!

23. – 26. 3. 2017

Brno - Výstaviště



• Cílem je realizace nového projektu jako efektivní možnosti prezentace a prodeje produktů a služeb určených pro ženy, 

dívky a matky. 

• Součástí bude atraktivní edukačně-zážitkový doprovodný program (Pozn.: Svět ženy rozšíří stávající nabídku tradičního 

veletrhu Prodítě.).

• Svět ženy má připravenu výraznou marketingovou cílenou podporu a díky tomu bude rozšířen okruh návštěvnic z řady 

studentek, budoucích matek a žen.

• Návštěvnost výstavy SVĚT ŽENY dosáhne 20 000 žen (80% všech návštěvníků) - díky spojení se stávajícím veletrhem 

Prodítě. 

Neváhejte a využijte k oslovení svých budoucích zákaznic prostory brněnského výstaviště. 

Rádi Vám se vším pomůžeme!

SVĚT ŽENY – základní myšlenka



• Primárním cílem 43 % návštěvníků veletrhu Prodítě je nákup produktů, dalších 30 % přichází získat informace o 

konkrétních výrobcích, službách nebo firmách. Největší zájem ze strany návštěvníků veletrhu je o zdravou výživu (58 %), 

sport a cvičení (55 %) a módu (49 %) - tvorba nezávislých českých návrhářů (oblečení, obuv, bižuterie, doplňky).

• Přitom 60 % návštěvníků minulého ročníku deklaruje, že přijde i na příští ročník veletrhu (již nyní tedy zajištěno                  

cca 12 000 motivovaných návštěvníků). 

• 93 % návštěvníků/žen stráví na veletrhu od 1 do 6 hodin! 

• Záměr realizovat nový projekt Svět ženy se líbí 75 % návštěvníkům/ženám z veletrhu PRODÍTĚ, což představuje značný 

obchodní potenciál.

Svět ženy – jedinečná příležitost pro Vás oslovit v krátkém čase Vaši cílovou skupinu!

SVĚT ŽENY – argumenty z průzkumů



1. Žena a krása

• Tvorba nezávislých českých návrhářů (oblečení, obuv, 

bižuterie, doplňky)

• Kosmetika, manikúra a pedikúra

• Wellness, SPA

2. Žena a zdraví

• Zdravá výživa, přírodní produkty a kvalitní potraviny

• Přírodní a alternativní medicína

• Zdravý životní styl

3. Žena a volný čas

• Sportovní potřeby a aktivity pro ženy

• Hand made produkty a potřeby / rukodělná tvorba 

(vč. workshopů)

SVĚT ŽENY – základní tematické rozdělení 

4. Žena a podnikání

• Startupy

• Poradenství, finanční služby

5. Žena a život

• Osobní rozvoj (vzdělávání, poradenství, psychologie)

• Seznamky & Svatba

• Výpomoc v domácnosti (hodinový manžel, hlídání dětí)

• Literatura, finanční služby a instituce (stavební spoření, 

hypotéky, životní pojištění, investice, sociální dávky, …)



SVĚT ŽENY – marketingová a PR podpora

Termín cílené kampaně: leden až březen 2017

• Rozhlasová reklama - Rádio Impuls, Krokodýl (spoty, sponzoring, pozvánky),

• Zájmový tisk – Svět ženy, Glanc, Marianne, Překvapení, Katka, Tina (inzerce, pozvánky),

• Denní tisk – Blesk pro ženy, MF DNES, Metro (inzerce, pozvánky),

• Outdoor - billboardy, výlep plakátů, reklama v MHD,

• Internet - zájmové servery, Facebook, PPC a obsahová část vyhledávání,

• Direkt marketing - tištěná a elektronická verze, vstupenky na veletrh zdarma.

Propagace vystavovatelů:

• Informace o vystavovatelích v i-katalogu na www.bvv.cz/svet-zeny a www.bvv.cz/prodite,

• Novinky vystavovatelů na www.bvv.cz/svet-zeny a www.bvv.cz/prodite,

• Novinky vystavovatelů jsou formou e-letterů rozesílány na mailové kontakty BVV a. s.

Sdílená propagace s veletrhem Prodítě

• Svět ženy bude také součástí propagace veletrhu potřeb pro děti a maminky Prodítě,

jedná se především o:

• časopisy Maminka, Miminko, Betynka, Mateřídouška, Sluníčko (inzerce, pozvánky),

• zájmové servery, například E-mimino, Modrý koník (bannery, soutěže, pozvánky),

• facebook veletrhu Prodítě (téměř 2.000 fanoušků).

http://www.bvv.cz/svet-zeny
http://www.bvv.cz/prodite
http://www.bvv.cz/svet-zeny
http://www.bvv.cz/prodite


Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH.

SVĚT ŽENY – náklady na účast

Výstavní plocha

Registrační poplatek CZK 3.000,- Kč

Cena za výstavní plochu platná do 17. 2. 2017 od CZK 1.200,- Kč/m2

Cena za výstavní plochu do 3. 3. 2017 od CZK 1.440,- Kč/m2

Základní cena za výstavní plochu od 4. 3. 2017 od CZK 1.680,- Kč/m2

Příplatky za tvar výstavní plochy

Rohový stánek + 10 % ze základní ceny

U-stánek + 15 % ze základní ceny

Ostrovní stánek + 20 % ze základní ceny

Výstavba stánku a služby

Postavení standardního stánku 

(individuální výstavba)
od CZK 1.000,- Kč/m2

Typizovaná expozice
http://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/6/5279/specialni-

nabidka-balicku-na-veletrh-jednim-podpisem-svet-zeny-2017.pdf

START nabídka v případě 
přihlášení do 17. 2. 2017

CZK 6.000,- Kč Tato nabídka zahrnuje registrační poplatek, plochu                       
s rozměrem 4 m2, koberec, infopult, barovou židli, stůl,      
2 židle a s označení názvu vystavovatele. Jedná se                 
o jednorázovou nabídku v rámci kolektivní expozice.

START nabídka v případě 

pozdějšího přihlášení
CZK 9.000,- Kč

http://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/6/5279/specialni-nabidka-balicku-na-veletrh-jednim-podpisem-svet-zeny-2017.pdf


Miloň Mlčák, ředitel projektů

tel: +420 541 152 520

e-mail: mmlcak@bvv.cz

Ludmila Uhlířová, manažerka projektu SVĚT ŽENY

tel.: +420 541 152 606

e-mail: svet-zeny@bvv.cz

Radek Talafous, manažer projektu PRODÍTĚ

tel: +420 541 152 945

e-mail: rtalafous@bvv.cz

Jana Tyrichová, manažer PR a reklamy

tel: +420 541 152 890

e-mail: jtyrichova@bvv.cz

www.bvv.cz/svet-zeny

Máte jakékoliv otázky? Kontaktujte nás!

SVĚT ŽENY – důležité kontakty

mailto:mmlcak@bvv.cz
mailto:svet-zeny@bvv.cz
mailto:rtalafous@bvv.cz
mailto:jtyrichova@bvv.cz
http://www.bvv.cz/svet-zeny

