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Nejdůležitější je příprava
Specialista na reklamu Martin
Charvát v rozhovoru říká, že
pro úspěch vystavovatele
na veletrhu je nejdůležitější
důkladná příprava. Jasně si říct,
co chce říct a komu to chce
vlastně sdělovat.
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Veletržní success story
Lidé z firmy Speciální
Medicínská Technologie
objíždějí zahraniční veletrhy
už řadu let. Během té doby se
naučili, které zboží se vyplatí
vzít s sebou a jak se mají
zaměstnanci na stánku chovat.
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Co zaujme novináře
Redaktoři Hospodářských
novin a zpravodajského
portálu IHNED.cz vysvětlují,
proč je některé stánky
na veletrzích zaujmou na „první
dobrou“, a proč jiné míjejí bez
povšimnutí.
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Veletrhy míří mimo starý
kontinent
Pořádat veletrhy v Evropě
podle obchodního šéfa
Frankfurtských veletrhů
Detlefa Brauna k úspěchu
nestačí. Frankfurt organizuje
již více veletrhů v zahraničí než
doma v Německu.
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Jak uspět
na veletrhu

čtvrtek,
16. května 2013

Veletrh je ideální komunikační nástroj, pokud jej firmy dokážou efektiVně Využít

Pět rad pro každého vystavovatele

Byznysneděláfirmasfirmou,
ale člověk s člověkem. Pro-
to jsou veletrhy pro úspěch
firmy důležité. V roce 2012

se coby komunikační nástroj do-
staly na 2.místo po internetových
prezentacích(Zdroj:AUMA,Messe
Trend 2012 a Institut Emnid).
Jednatelka společnosti Audi-

ca Pavlína Langerová, která 12 let
připravujefirmynatuzemskéaza-
hraniční veletrhy, je přesvědčena,
že veletrhy upevňují konkurenční
pozicifirmy,posilují její image,pů-
sobí na emoce, umí najít nové zá-
kazníky i nahradit průzkum trhu.
„Pokudsifirmamůžeúčastdovolit,
jsou veletrhy velmi vhodným ná-
strojem komunikačního mixu,“ je
přesvědčena.Firmysialemusíuvě-
domit, že nestačí postavit stánek
a k němu posadit hezkou slečnu.

1. Vyberte si správný veletrh
Pokud si vyberete veletrh špatně,
nenajdete tam své zákazníky. Při
výběrudokoncenestačí, že je vele-
trhurčenprovášobor.Specialistka
marketingové komunikace na trh
B2B Lucie Zaki z agentury Pointa

Strategie

vysvětluje, ževeletrhmůžebýtspe-
cializovanýazaměřenývícena jiný
segment, což jenapříkladvelmipa-
trnéve stavebnictví. „Pokudvybe-
rete veletrh, kam nepojedou vaši
zákazníci, je účast naprosto zby-
tečná,“ upozorňuje Zaki.
Pokud je veletrh dobře zvolen,

firma tím jen získá. „Může zde na-
jít nové odběratele a potenciální
distributory a správně zvolenou
prezentací firmy a jejích výrobků
dokážeoslovitvelkýpočet ikonco-
výchzákazníků,“ vysvětlujemana-
žerkaTerezaSvobodovázagentury
Marketing Strategy.

2. Ptejte se organizátorů
PavlínaLangerovádoporučuje,aby
vystavovatel od organizátorů ve-
letrhu vždypožadoval auditovaná
data, díky nimž se dozví o vývoji
a trendech daného veletrhu. „Fir-
ma by měla požadovat informa-
ce o hlavních cílech návštěvníků,
o struktuře a počtu vystavovatelů
iplatícíchnávštěvníků,“upozorňu-
je Langerová. Lucie Zaki radí, aby
si vystavovatelpředemsorganizá-
toremdohodl službyapodmínky–
například jednohokomunikačního
partnera pro zajištění všech slu-
žeb nebo internetový portál, kde
nalezne všechny objednané služ-

NÁSTROJ.Myslíte si, že na veletrh stačí vzít letáky a obchodního zástupce? Pak
si nesmíte stěžovat, že vám veletrh nic nepřinesl. Tak tento nástroj nefunguje.

Petra Horáková
petra.horakova@economia.cz

by a termíny. „Organizátor musí
zajistit dobrou propagaci veletr-
hu a dostupnost pro návštěvníky,
tedy dostatek parkování či vele-
tržní autobusové linky. Požadujte
také adekvátní a dobré umístění
stánku, jeho poloha je rozhodují-
cí,“ říká Zaki.

3. Připravte se důkladně!
Dobrá příprava zabere podle Lan-
gerové 80% času celého nástroje
zvaného veletrh. Největší chybou,
které se vystavovatelé dopouštějí,
je absence cíle –firmynevědí, proč
na daný veletrh jdou. Výzkum ně-
meckéhoInstitutuEmniddokonce
uvádí, že 75%vystavovatelů chodí
na veletrh nepřipraveno.
„Firmy si neumí odpovědět

na otázku, jak případný cíl (na-
příklad získaní kontaktů, posíle-
ní image firmy, prodej výrobků či
služeb, hledánínovýchpartnerůči
zastoupenívdanémregionu) změ-
řit, aztoho jsouposkončeníveletr-
huvelmirozčarované,“upozorňuje
Langerová.
Podle ní podceňují i přípravu

aproškoleníobsluhy. „Bohužel stá-
le je oblíbená věta vystavovatelů:
Dobrý den, jak vám mohu pomo-
ci?Azkuste se zeptatnávštěvníků
na jejich dojem, když ji slyší skoro

u každého stánku.“ Důležité je na-
chystat prezentační materiály, vi-
zitky, dárky. Stávající klientymusí
firma předem na veletrh pozvat
a domluvit si s nimi na veletrhu
schůzku na určitou hodinu i den.
„Sdělte jim, conaveletrhubude-

te prezentovat, nabídněte indivi-
duální předvedení stroje, produk-
tu nebo služby,“ doporučuje Zaki.
„Informujteovaší veletržníúčasti
i potenciální klienty – pozvánka
na firemních stránkách opravdu
nestačí,“ dodává. Proto je nesmír-
ně důležité už v době příprav ko-
munikovat s regionálními i celo-
státními médií, využívat sociální
sítě.

4. Buďte na veletrhu aktivní
Tereza Svobodová radí, aby firmy
používaly jednoduché pravidlo:
Na veletrhu mě musí klient najít,
pakhomusímzaujmoutanakonec
přesvědčit, žemoje nabídka je pro
něj nejlepší. Pokud tyto tři základ-
ní fáze fungují tak, jakmají, dojde
k další spolupráci.
A na co nikdy nezapomenout?

„Musíte si zaznamenávat, s kým
jste jednali, o čem, co jste slíbili
a na čem jste se dohodli. Vždy je
důležité získat vizitku nebo jiný
kontakt na konkrétního klienta,
protože samozřejmostí je po vele-
trhu všechny sliby a dohody spl-
nit. Dotáhnout obchodní jednání
z veletrhu,“ uvádí Svobodová. Jed-
nou z nejdůležitějších věcí je obsa-
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dit stánek příjemným, ochotným
a schopným personálem. „Vzhled
stánku je samozřejmě důležitý, ale
na lidi v něm je upřena mnohem
větší pozornost, to máme ověřené
mnoha zkušenostmi,“ upozorňuje
Svobodová.
Je logické, že na to by měly fir-

my vždy myslet, protože příjem-
ný a komunikativní člověk může
nabídnout a získat mnohem víc
než perfektně vystylovaný stánek
s arogantním a neochotným zá-
stupcemuvnitř.
„Pozornostnávštěvníkůtaké jis-

těpřitáhnedobrápředváděcí akce
nebo ochutnávky, které se připra-
vujípřímonastánku,protoževůně
dokážedivy.Dalšímdobrýmtipem
jsouvzorkyzdarma, chytlaváhud-
ba, známá tvář,“ doplňuje.

5. Vytěžte z veletrhu maximum
Bez vyhodnocení veletrhu nikdy
firma nepozná, co jí přinesl a zda
byla účast na veletrhu efektivní.
„Největšíbolestí je, žesezískanými
kontakty, kterébezprostředněne-
vedlykuzavřeníobchodu, sevefir-
máchdálenepracuje,“ říkáobchod-
ní ředitel Výstavnictví Praha Jan
Lautner.
Všechny relevantní kontakty

a podněty musí v brzké době ob-
chodní oddělení firmyzpracovat.
„Pokud bude firma na projevený
zájemoproduktči službunavele-
trhu reagovat až poněkolika týd-
nech, je to pozdě,“ doplňuje Zaki.


