ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

MINERÁLY BRNO
36. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií,
šperků a přírodnin

Pořadatel:
Místo konání:
Termín akce:

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště Brno, pavilon B
20.-21. 5. 2017

fb.com/mineralybrno
www.mineralybrno.cz

Základní statistiky:
Termín konání: 20.–21. 5. 2017
Místo konání: Výstaviště Brno, pavilon B
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Celkový počet vystavovatelů: 192 z 11 zemí, počet zahraničních vystavovatelů: 55
Celkový počet návštěvníků: 5707
Celková výstavní plocha: 606 m2
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Česká republika
Polsko

Čína
Pákistán
Rusko
Ukrajina
Celkem

192

Podíl vystavovatelů z ČR a zahraničí

29%

71%
Česká republika 71%
Zahraničí 29%

Návštěvnost
36. výstavu MINERÁLY BRNO a veřejnou ochutnávku
vín 24. ročníku soutěže GRAND PRIX VINEX
navštívilo 5707 návštěvníku, což je o 20 % více
ve srovnání s loňskou jarní výstavou.
Sortiment vystavovatelů tvořily šperky, drahé
kameny, minerály a sběratelské kameny, přírodniny,
fosilie, dekorační předměty a bytové doplňky
z minerálů a drahých kamenů, odborná literatura
a další mineralogické a geologické potřeby.

Reklama, medializace, komunikace
Internet
Pro medializaci a komunikaci je využíván web www.mineralybrno.cz, Facebook Minerály Brno
www.facebook.com/mineralybrno a sociální sítě Veletrhů Brno, a.s.: www.facebook.com/bvvbrno,
www.instagram.com/bvvbrno a www.twitter.com/bvvbrno. Zde byly prezentovány pomocí odkazů stránky
jednotlivých vystavovatelů, kteří měli zájem a dodali podklady pro tvorbu stránek. Dále proběhla reklama
prostřednictvím bannerů, odkazů či článků na regionálních zpravodajských webech.
Venkovní reklama
Letos bylo umístěno celkem 5 ks billboardů uvnitř a na oplocení areálu brněnského výstaviště během akcí
s velkou návštěvností a vedle frekventované linky tramvaje č. 1 i hlavního městského okruhu. Ve městě
Brně proběhla plakátovací kampaň ve formátu A1 na výlepových plochách a ve formátu A4 v dopravních
prostředcích DPMB.

Inzeráty
Inzeráty byly uveřejněny v regionálním a odborném tisku. V regionálních médiích Metro a Mladá fronta
DNES se uskutečnila soutěž o volné vstupenky.

Distribuce letáků proběhla na výstavě minerálů v Tišnově, na regionálních mineralogických výstavách,
v Turistickém informačním centru Brno, ve VIDA! science centru a prostorách brněnského výstaviště
během zde konaných akcí se zaměřením na širokou veřejnost jako například Národní výstava
hospodářských zvířat.
Vstupenka na Minerály Brno sloužila díky spolupráci se zábavním vědeckým parkem VIDA!, který se
nachází v bezprostřední blízkosti pavilonu B, zároveň jako kupon na slevu na vstupném do tohoto
science centra.
Návštěvnost webu www.mineralybrno.cz v období 1. 4. – 22. 5. 2017

Počet unikátních návštěvníků: 7354

FACEBOOK: zvýšení počtu fanoušků na 2500

36. MINERÁLY BRNO nabídly opět ochutnávku vín
Přes pět set vzorků vína, které soutěžily ve 24. ročníku mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX, ochutnali
návštěvníci Minerálů Brno na galerii pavilonu B. Příjemnou atmosféru degustace doplnila nabídka
regionálních potravin a v sobotu také cimbálová muzika. Sobotní večer pak patřil vyhlášení vítězů soutěže.
Degustace kvalitních vín doplní Minerály Brno i na jaře 2018.

Děti se pobavily i poučily
Tři zajímavé aktivity připravil pro mladé mineralogy Ústav geologických věd Masarykovy univerzity
v Brně. Děti čekalo poznávání fosílií i malování nerostů. Zjistily také, jaké minerály se nachází
v předmětech, které každý den používají. Na ty nejšikovnější čekala odměna v podobě pěkného
kamene.

MINERÁLY BRNO – další ročníky
Výstava MINERÁLY BRNO bude v periodicitě konání dvakrát ročně pokračovat i v příštích letech.

Listopad 2017
37. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se uskuteční v termínu 18.–19. 11. 2017.
V listopadovém termínu bude součástí výstavy MINERÁLY BRNO opět doprovodná výstava pod taktovkou
RNDr. Luďka Kráčmara na téma KŘEHKÁ KRÁSA ZEOLITU.

Květen 2018
38. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se uskuteční v termínu 26.–27. 5. 2018
Výstava MINERÁLY BRNO proběhne v květnovém termínu tradičně se soutěžní ochutnávkou vín GRAND
PRIX VINEX.
Listopad 2018
39. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se bude konat v termínu 17.–18. 11. 2018

Těšíme se na Vás v listopadu 2017 při 37. ročníku výstavy
MINERÁLY BRNO, který proběhne
18.–19. 11. 2017 v pavilonu B na brněnském výstavišti.

