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Prodejní výstava rybářských potřeb Rybaření obsadila pavilony A1 a A2, návštěvníci zde nalezli novinky pro nadcházející sezónu, ale i tradiční,
oblíbený sortiment významných dodavatelů a importérů rybářských potřeb na český trh.
Nabídku vystavovatelů doplnilo odborné poradenství a přednášky významných osobností rybářského
světa, jmenujme alespoň Jakuba Vágnery, Karla
Nikla, Davida Havlíčka, Tomáš Blažka nebo Jaromíra
Dufka.
Návštěvníci zvolili Top exponát výstavy Rybaření,
kterým se stal KOMBINATOR® výrobce PATRON
FISHING.

www.bvv.cz/rybareni

STATISTIKA 2017
celková
výstavní
plocha (m2)

2.802

49
počet
vystavujících
firem

23.401
počet
návštěvníků*

*Společná statistika veletrhů ProDítě, Svět ženy a výstavy Rybaření
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Jaroslav Těšínský, JET FISH
Do naší expozice začali návštěvníci chodit prakticky od zahájení
výstavy. Patříme k pravidelným vystavovatelům, v Brně se prezentujeme rádi a přijedeme zase. Výstava nám posloužila k tomu,
abychom představili nová obalovací těsta Suprafish.
Adolf Olejník, Max carp
Na trhu působíme už 12 let a naši zákazníci nás v Brně vždy vyhledávají, protože se snažíme nabízet nástrahy pro vody jižní
Moravy, například Dyji, Svratku a Novomlýnské nádrže. Vždy se
setkáváme se starými známými, kteří už vodí nové adepty rybářského řemesla.

www.bvv.cz/rybareni

Michal Kučera, Mikbaits
Do Brna jezdíme pravidelně, letos se nám umístění expozice
v prostorném pavilonu A líbí. Výstavu doprovází pěkné počasí,
takže přišlo hodně lidí. Firma je se svou účastí spokojena, našli
si nás staří i noví klienti, pro které jsme připravili řadu novinek.
Prodali jsme zejména hodně prutů, ale i krmení a nástrah.
Václav Fraylich, MIVARDI
S Rybařením byla firma spokojena, stánek navštívili naši staří
zákazníci, kteří právě požadovali nové i inovované produkty.
Brněnská výstava je dobře načasována před začínající rybářskou
sezonou. Důležité je, že na výstavišti mohou zájemci porovnat
jednotlivé výrobky a rozhodnout se, od které firmy zboží nakoupí. Patříme ke stálým vystavovatelům a do Brna zase rádi přijedeme, naši zákazníci nás tu vždy najdou, což platí i o nových.

Karel Nikl, Karel Nikl
Jsme pravidelným účastníkem výstavy Rybaření a do Brna každý
rok přivezeme novinky z krmení a nástrah. Firma se zabývá exportem a importem, ale též poradenstvím a stará se o rybářský
dorost. Na výstavišti jsme pořádali přednášky. Na trh se dostává
prostřednictvím naší firmy zboží od šesti renomovaných společností.
Vladimír Zelenka, Rybářské potřeby ZERP
Do Brna jsme přijeli, abychom prezentovali široký sortiment na
mořský rybolov v Norsku, neboť o tento styl rybolovu se stále
zvyšuje zájem. Proto výstava splnila naše očekávání, s návštěvností jsme spokojeni, o naše produkty se zajímalo mnoho rybářů.
Přijedeme rádi i příští rok. Navštěvují nás především stálí zákazníci z Moravy a ze Slovenska, kteří se těší na nové produkty.
Vojtěch Novotný, Tomáš Blažek TBF
Výstava je letos zajímavá také tím, že se každý snaží v expozici
představit novinky. Panuje tu dobrá atmosféra a vynikající je
i zázemí s perfektním občerstvením. Pro firmu byla akce přínosem, představili jsme naše novinky.
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