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Příští týdeN Ve španělské Barceloně se každý druhý rok scházejí tisíce vystavovatelů na jednom z největších stavebních veletrhů v Evropě. Veletrh, který se koná již příští
týden, tentokrát počítá s osmi hlavními sekcemi. Mezi nimi bude například udržitelná výstavba, stavební stroje nebo truhlářství a sklo. foto: coNstrumat.com

Svět veletrhů je pestrý, firmy můžou
vyrazit za těžkými stroji i vůní tabáku

V Česku
ZemĚ ŽiViteLKa, ČesKÉ BudĚJoVice
29. 8. – 3. 9. 2013

Jedenznejproslulejších českýchveletrhůdostal před
několika letyzajímavýimpulz.Vrámci letitéhoagrosa-
lonuzačali organizátoři pořádatprezentace regionál-
níchpotravin–dotédobytotižčeštívýrobci jezdili čím
dál méně, válcovala je levná zahraniční konkurence.
Ipředstavováníčeskýchamoravských jídel takpřispí-
váktomu,žekaždýrokdorazínavýstavištěvČeských
Budějovicích okolo sta tisíc lidí.
Veletrh se koná letos už počtyřicáté a patří mezi

největší a nejtradičnější v Česku. Zajímavý je pocho-
pitelně nejen pro laické návštěvníky, ale svou různo-
rodostí se jehonabídkamůžepochopitelnědotknout
řadypodnikatelů–kviděníbudezemědělskátechnika,
expozice nejrůznějších pěstitelů, chovatelů, ale také
řemeslníků.

for arcH, PraHa-LetŇaNY
26.–29. 9. 2013

Klíčové téma letošního ročníku veletrhu For Arch
bude Rekonstrukce a revitalizace. Patrně největší
stavební výstava v Česku tak letos na konci září při-
jde s novinkami a nabídkami nejen pro stavební a ře-
meslnické firmy. Téma pořadatelé vybrali tak, aby se
dopražskýchLetňanpřišli podívat a inspirovat i lidé,
kteří se připravují na opravu či rovnou celou rekon-
strukci bytu nebo domu.
Organizátoři slibujínapříkladstánkypřibližující za-

teplování střech či fasád, opravy lodžií, balkonůnebo
vnitřních rozvodů – vody, elektřiny a plynu. Loni se
naveletrhusešlo824vystavovatelů z 19 zemí.Veletrh
ForArch je taképartneremkonferenceKřižovatkyar-
chitektury, která se koná v polovině června v Praze.
Letos s tématem socialistického stavitelství – vysta-
vovatelé z For Archumají na konferenci slevu.

meZiNárodNí stroJíreNsKý VeLetrH, BrNo
7.–11. 10. 2013

Ještě delší tradici než budějovická Země živitelkamá
Mezinárodní strojírenskýveletrh (MSV) vBrně.Letos
budeznámétechnologicképřehlídce55 letahonosí se
titulem středoevropské jedničky v oblasti průmyslo-
vých veletrhů. Loni honapříkladoživili hosté z Indie,
která byla partnerskou zemí veletrhu. Firem z této
části světapřijelona jihMoravyhned135. Partnerskou
zemíMSV2013budeTurecko.Ahlavnímtématem le-
tošního ročníkubudeprojektAutomatizace.Tedyze-
jménapředstaveníměřicí, řídicí, automatizačnínebo
regulační techniky – a to napříč všemi obory.
Právě toto témaorganizátoři zvolili z tohodůvodu,

že semezi vystavovateli těší vposlednídoběvelkéob-
libě.Akcetradičnězahrnujepraktickyvšechnazákou-
tí průmyslových odvětví, dotýká se strojů, materiálů
i technologií. Každý rok na ni přijede více než 1500
vystavovatelů, znichžvícnež třetinapochází z ciziny.
Organizátoři také pravidelně počítají s účastí okolo
80 tisícnávštěvníků, zhrubadesetinaznichzpravidla
dorazí ze zahraničí.

KdY, Kam a ProČ. Žádný výběr není spravedlivý. V Česku, Evropě i jinde ve světě stojí za to navštívit mnohem více veletrhů, než
najdete na této stránce. A za každým z nich se může skrývat zajímavý byznys. Nabízíme mix významných, lákavých a někdy snad
i trochu exotických veletrhů. Ale za dobrým podnikatelským krokem – třeba i výletem do Indie – se většinou skrývá kus odvahy.

Kalendář akcí

michal Pavec
michal.pavec@economia.cz

vystavovatelů, kterých dorazilo 1893, a zemí, z nichž
se do bavorskémetropole vypravili – 59.

iNter-taBac, dortmuNd
20.–22. 9. 2013

Přestože protikuřácké zákony stíhají milovníky ci-
garet či doutníků po celé Evropě, stále zůstává toto
odvětví velmidobrýmbyznysem.Protonenípřekva-
pivé, že právě tabákový průmysl má svůj významný
veletrh, který je určený hlavně odborné veřejnosti
z řad obchodníků. Akce samozřejmě přináší sekci
nejrůznějšíchdruhůkuřiva, jako jsoucigarety, dout-
níky, cigára a k vidění bude pochopitelně celá řada
dýmek.
Obchodníci alemůžounavštívit také stánky zamě-

řené na doplňování cigaret do automatů nebo třeba
na designový vzhled obchodů s tabákovými výrobky.
Loni do německéhoDortmundu přijelo 362 vystavo-
vatelů ze 40 zemí.

Ve světě
HoteL sHoW, duBaJ
29. 9. – 1. 10. 2013

Dubajplatí za symbolpohodlí – aprávěv tomtoboha-
tém městě ve Spojených arabských emirátech bude
napřelomuzáří a říjnauž tradičněkvidění řadafirem,
které chtějí posouvat hranice v ubytovacím a obec-
ně rekreačním byznysu. Novinky z oblasti vybavení
hotelů, služeb či pohostinství přijede představit 420

různých podnikatelů ze 45 zemí. Hotel Show v tom-
to plní pověst jednoho z nejvýznamnějších podniků
v oboru. Pro české podnikatele zároveň není cesta
do Dubaje příliš náročná, z Prahy tam například létá
přímá linka.

tecHteXtiL iNdia, BomBaJ
3.–5. 10. 2013

Výpravana veletrh do indickéBombajemůže být pro
českéfirmyzabývající sevýrobou textilu ažpřekvapi-
vě zajímavá. Tato akce se v Indii koná každé dva roky
a vychází z původního konceptu veletrhu ve Frank-
furtu.
Asijská odnož (jedna z několika na světě) se však

ukázala být velmi úspěšnou a dokáže každé dva roky
přitáhnout tisícenákupčích afiremníchnávštěvníků
z celého světa. Návštěvník se dozví novinky ze světa
technologií tkaných i netkaných látek. Důraz je kla-
den jakna vývoj, výrobu textilií, tak i na druhypouží-
vanýchmateriálů.

traVeL turKeY, iZmir
5.–8. 12. 2013

Země na pomezí Asie a Evropy patří stálemezi velmi
oblíbenéprázdninovédestinacečeskýchturistů. Ipro-
tobymohl českéfirmypodnikající v cestovnímruchu
zajímat izmirský veletrh, který na začátku letošního
adventu představí možnosti Turecka pro další turis-
tické i jiné aktivity.
Nejdeožádnoumalouvýstavu.Loniv Izmiruvysta-

vovalo 778 společností a podívat sepřijelo vícenež 25
tisíc lidí ze 47 zemí.

Partnerem přílohy Jak uspět na veletrhu jsou

V evropě
coNstrumat BarceLoNa
21.–24. 5. 2013

V Barceloně architekta Gaudího se každý druhý rok
schází tisíce vystavovatelů na jednom z největších
stavebních veletrhů v Evropě. Pro firmy z České re-
publiky je zajímavýnapříkladv tom, že sena jihuŠpa-
nělskamůžousetkatsezástupcidesíteknejrůznějších
zemí – ať už z řad firem, nákupčích či obyčejných ná-
vštěvníků.
V minulém ročníku napočítali pořadatelé na akci

58 národností, celkem dorazilo více než 127 tisíc lidí,
vystavovatelů bylo 4500. Veletrh počítá letos s osmi
hlavními sekcemi,které se týkajínapříkladudržitelné
výstavby, stavebních strojů nebo truhlářství a skla.

traNsPort LoGistic, mNicHoV
4.–7. 6. 2013

Kdo kvůli byznysu jezdí v autě, létá letadlem či plu-
je lodí, patrně zná mnichovské bienále, které platí
za nejvýznamnější akci svého druhu v Evropě. Roz-
hodně nejde o žádný autosalon – byť s nabídkou ka-
mionů či vlakových souprav lze vMnichově rozhod-
ně počítat.
Škála vystavovatelů je hodně široká, české firmy

se můžou dozvědět víc například o možnostech ko-
merčního mytí nákladních aut, nabídce společností
zabývajících se balením zboží či řídicími dopravními
systémy.Mnichov si také loni připsal rekord: počtem
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