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Od 9. do 12. listopadu se na brněnském výstavišti konal 
rekordní ročník veletrhu karavanů a obytných vozů 
Caravaning Brno obsadil nejenom tradiční pavilon P, 
ale také nově celý pavilon F. 

Návštěvníci si mohli vybírat ze stovek modelů více než  
50 značek karavanů a obytných vozů, v nabídce veletrhu 
nechybělo ani příslušenství a potřeby pro kempování. 
Vystavovatelé přivezli představit jak novinky pro 
nadcházející sezonu, tak i tradiční oblíbené modely 
v široké škále provedení - od úsporných variant 
až po ty nejluxusnější.

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. Zajímavou 
letošní novinkou byly také testovací jízdy v karavanu.



Caravaning Brno v číslech

* Společná statistika pro Caravaning Brno a festival Life! 

60

15 951

48 354 

Počet firem 

Výstavní plocha

Počet návštěvníků*



Řekli o veletrhu:
Caravan Metropol, Heinrich Vik
Naše firma je na veletrhu v Brně vždy spokojeni. V letošním roce jsme nově 
v pavilonu F, mohli jsme tak zvětšit výstavní plochu a dovézt více modelů. 
Na veletrhu jsme uzavřeli hodně objednávek, další jsou v jednání.

Caravan Plus, Jana Drsová
V letošním roce jsme se účastnili veletrhu Caravaning Brno poprvé, naším 
cílem bylo představit naše produkty nejenom českým zákazníkům, ale také 
návštěvníkům ze Slovenska. Těch přijelo opravdu hodně, nejenom tradičních, 
ale také zcela nových, kteří na veletrh přijeli poprvé. Právě z této země nám 
narůstá počet zájemců o servis.

KaravanTravel.cz, Jiří Čapek
Byli jsme mile překvapeni zájmem a podporou od našich potencionálních 
zákazníků o značku prestižních německých vozů EURA MOBIL s 50-ti letou 
tradicí a o značku CARAVANS INTERNATIONAL (CI) s 35-lety zkušeností, ať už 
na podvozkové platformě Ford či Fiat. Zároveň nás velice těší kladná odezva 
návštěvníků na uspořádání naší expozice a ocenění vstřícného přístupu našeho 
týmu. Proto na příští výstavu pro všechny příznivce značek EURA MOBIL a CI 
připravujeme překvapení.
 
Kempovanie.eu, Veronika Makónyová
Patříme k veletržním nováčkům a jsme příjemně překvapeni zájmem o naše 
produkty, který byl po celou dobu konání veletrhu opravdu velký.



Řekli o veletrhu:
Mercedes-Benz Česká republika, Jan Przyczko
S účasti jsme byli nad míru spokojeni. Velmi mne potěšilo rozšíření do dvou 
hal a zapojeni značky Mercedes-Benz mezi ostatní prémiové vystavovatele. 
Z našeho pohledu se jedná o jednu z mála výstav, kterou si najde široké 
spektrum návštěvníků.

MotorCom, Jaroslav Vavera
Veletrh byl jedním slovem super, myslím, že velmi prospělo otevření další haly. 
Je zde tak větší prostor pro více modelů.

PROCAMPING.cz, Radomír Kopecký
Celý náš tým PROCAMPING.cz je nadšený, že se mohl setkat se svými zákazníky 
tváří v tvář na veletrhu. Představili jsme nejen naše produkty, ale dozvěděli 
jste se také užitečné informace o caravaningu a kempování.  Tipů a triků jsme 
rozdali spousty. Zájemce o obytné vozy jsme provedli zbrusu novými modely 
Challengeru, které dorazily na veletrh přímo z Francie.  Fanoušci karavanů si 
mohli prohlédnout také nádherné přívěsy značky Sterckeman. 

TOPTRADE, Ing. Ivan Vávra
Letošní výstavu obytných vozů hodnotíme z našeho pohledu jako nejlepší 
za poslední roky. Je to dáno hlavně tím, že byly otevřeny 2 pavilony pro 
obytné vozy a výstava se stala větší. Navíc byla rozdělena na prémiové vozy 
v jednom pavilonu a ostatní ve druhém, což umožnilo zájemcům o prémiové 
značky soustředit pozornost na jeden pavilon. Byli bychom rádi, kdyby to tak 
bylo i v následujících letech.



www.youtube.com/watch?v=loS8clGbuyU

https://www.youtube.com/watch?v=loS8clGbuyU
https://www.youtube.com/watch?v=loS8clGbuyU


Těšíme se na Vás 
8.-11. 11. 2018
Caravaning Brno 2018

www.caravaning-brno.cz


