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Nejvût‰í specializovaná v˘stava
karavanÛ a obytn˘ch vozÛ v âR!

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA



REKORDNÍ ROâNÍK VELETRHU CARAVANING BRNO

Od 3. do 6. listopadu se na brněnském výstavišti konal 
již 14. Mezinárodní veletrh karavanů a obytných vozů 
Caravaning Brno. 

Vystavovatelé přivezli stovky modelů více než 40 značek – ať už se 
jednalo o novinky pro nadcházející sezonu nebo tradiční oblíbené 
modely v široké škále provedení - od úsporných variant až po ty 
nejluxusnější.

Nechyběly ani doplňky pro caravaning nebo potřeby pro kempování. 

Před pavilonem P probíhal tradiční bazar karavanů a obytných vozů.

Nabídku veletrhu doplnil lákavý doprovodný program, který přinesl
jak technické přednášky, tak i atraktivní zážitky z cest po celém světě.
Návštěvníky bylo hojně využíváno bezplatné odborné poradenství 
nejenom pro začínající, ale i pro zkušené karavanisty.



CARAVANING BRNO 2016 V âÍSLECH:

vystavovatelů 
ze 4 zemí světa

počet 
návštěvníků

* Statistika návštěvníků je společná pro všechny souběžně probíhající  
veletrhy Caravaning Brno, SPORT Life, DAN CE LIFE EXPO a IN-JOY.

celková výstavní 
plocha v m2

47 10.903 46.044*



¤EKLI O VELETRHU

Adria Karavany Sedlčany, Petr Lesák
V letošním roce jsme si cíleně zvaly vážné zájemce o koupi na první 
den veletrhu, který je klidnější a vhodný k uzavírání jednání a prohlídkám
vozů. S návštěvností jsme spokojeni, všem jsme stihli ukázat prezentované
modely. S veletrhem jsme každoročně spokojeni, do dalšího roku 
zvažujeme nárůst výstavní plochy, abychom mohli ukázat více vozů.

FINASO, Jan Černohorský
V minulém roce jsme vystavovali poprvé po delší době a celkově jsme 
s účastí na veletrhu spokojeni. Musím vyzdvihnout profesionální přístup
při přípravě konání této akce.

Auto moto Přikryl, Kateřina Přikrylová
Na veletrhu spatřujeme rostoucí trend návštěvnosti a zájmu o náš 
sortiment, který je dán i situací na trhu. Oproti minulému roku jsme se
prezentovali na větší ploše. Vše budeme ještě po veletrhu vyhodnocovat.

Nakladatelství MISE, Jan Bordovský
Letošní pohled na zaplněnou halu „P“ brněnského byl velmi optimistický.
Poprvé v historii se stalo, že by se sem už další expozice nevešla.
Přibylo exponátů, prezentace byly pestřejší a zájem návštěvníků
vážnější. Co víc si v podmínkách českého trhu přát?
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