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MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÉ
VELETRHY
• Komplexní prezentace potravin a nápojů, nové potravinářské výrobky
pro obchod a gastronomii, přehlídka nejmodernějších technologií
• Poprvé se uskutečnil veletrh SALIMA Technology a také Festival chutí
oslovující všechny milovníky dobrého jídla a pití
• Obsazeny byly celkem čtyři pavilony (A1, A2, V, C)
• Veletrhů se letos zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupených firem,
což je významný nárůst oproti minulým ročníkům. Mezi nimi bylo
48 % firem zahraničních
• Zastoupeno bylo dalších 471 značek
• Vystavovatelé přijeli z 39 zemí, vůbec poprvé také z Běloruska, Indonésie
a Tuniska
• Brněnským výstavištěm prošlo za pět dnů 25 000 návštěvníků z 33 zemí
• V tiskovém středisku se akreditovalo 127 novinářů

MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÉ
VELETRHY
Vysoká mezinárodní úroveň

Potravinářské veletrhy přilákaly mnoho odborníků ze zahraničí, a to jak ze strany vystavovatelů, tak návštěvníků. Oficiální expozice s vládní podporou
na potravinářských veletrzích otevřely Bělorusko, Indonésie, Řecko a Tunisko, incomingové mise podnikatelů přijely z Ruska, Spojených arabských emirátů,
Srbska a Tuniska.

Záštita veletrhů

Ministr zemědělství České republiky
Asociace krajů České republiky
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Statutární město Brno

Odborná garance
a partneři veletrhu

Agrární komora ČR
Asociace českého papírenského průmyslu
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Česká obalová asociace SYBA
Českomoravský svaz mlékárenský
Český svaz pivovarů a sladoven
Český svaz zpracovatelů masa
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR
Potravinářská komora ČR
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
SOS Asociace Sdružení obrany spotřebitelů
Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Svaz vinařů České republiky
Vinařská asociace ČR

MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÉ
VELETRHY
Komplexní prezentace potravin a nápojů

• Zastoupeny všechny oblasti gastronomie
• Chutě a vůně z celého světa = delikatesy z Běloruska, Estonska,
Indonésie, Itálie, Maďarska, Řecka, Slovenska, Tuniska
• České regionální potraviny
• Desítky nákupčích z osmi řetězců, které jsou členy Komory obchodních
řetězců SOCR

První ročník SALIMA Technology

• Oficiální oddělení technologické části od prezentace potravin
• Podrobnější segmentace návštěvníků
• Novinky z oblastí automatizace a robotizace v odvětví

Festival chutí
•
•
•
•

Festival zaměřený na širokou veřejnost
50 minipivovarů z celé České republiky
Výrobci pochutin (sýry, paštiky, pečivo, sladkosti, výrobky z medu a další)
Čtyři tematické restaurace

Doprovodný program
•
•
•
•
•

Zaměřený na širokou i odbornou veřejnost
Gastrofest – kuchařské show čtyř předních českých kuchařů
Kuchařské dovednosti předvedli žáci jihomoravských gastronomických škol
Odborný program zaměřený na konkurenceschopnost a podporu exportu
Mezinárodní konference FOOD FORUM, která se zabývala tématem
konkurenceschopnosti evropského potravinářství

ZLATÁ
SALIMA
2018
Potravinářská sekce

Technologická sekce

Medový aperitiv Ambrozia original
750 ml
Kategorie: Alko a nealko nápoje
Výrobce a vystavovatel: Ing. Peter
Kudláč - APIMED

Brusinky 75%, 800g
Kategorie: Ovoce a zelenina,
racionální výživa, speciální potraviny,
biopotraviny
Výrobce a vystavovatel: SOMMER a
vnuk s.r.o.

ŠPENÁTOVÉ NUDLE ŠIROKÉ
Kategorie: Koření, přísady, sůl, rýže,
těstoviny
Výrobce a vystavovatel: RAMDAM s.r.o.

Svatební koláčky
Kategorie: Cukry a sladidla,
cukrovinky a čokoláda
Výrobce: Jana Fialová
Vystavovatel: BOHEMILK, a.s.

Blatenský kohout polotmavý ležák
Kategorie: Alkoholické a nealkoholické
nápoje
Výrobce a vystavovatel: Liqui B
Zámecký ovocný lihovar Blatná s. r. o.

Dobrý Václav, sýr zrající pod mazem
Kategorie: Mléko a mléčné výrobky
Výrobce: Mlékárna Olešnice
Vystavovatel: BOHEMILK, a.s.

Štýrské párečky
Kategorie: Masné suroviny a přísady
Výrobce a vystavovatel: STEINEX, a.s.

Žitné crackers
Kategorie: Pekárenské výrobky
Výrobce a vystavovatel: COOC FOOD
s.r.o.

Konvektomat Retigo Blue Vision
Výrobce a vystavovatel: Retigo, s.r.o.
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• Velká expozice Svazu pekařů a cukrářů v ČR
• Poprvé bylo postaveno velké pekařské centrum
• Uskutečnilo se finále soutěže Pekař roku 2018 – junior – vítězkou
se stala Klára Kalvodová, studentka SŠ Brno, Charbulova
• Vyvrcholila soutěž o Atraktivní výrobek roku

• P rezentace zařízení pro stravovací provozy, maloobchodní
jednotky a hotely
• Nejnovější trendy v oblastech RETAIL a HORECA

ŘEKLI
O VELETRZÍCH
Jiří Milek, ministr zemědělství České republiky:
„Jako velmi důležitou vnímám výchovu spotřebitelů tak, aby byli hrdí na naše české
potraviny, které jsou kvalitní a bezpečné. Sami se ale musí rozhodnout, zda dají přednost
kvalitním potravinám před levnějšími a méně kvalitními. Vysoká kvalita českých potravin
je především zásluha českých výrobců a za to jim chci poděkovat. Veletrh Salima má určitě
pro propagaci českých potravin mezi spotřebiteli velký význam. Musíme se společně zaměřit
na konečného spotřebitele a přesvědčit ho, že české výrobky jsou lepší než dovozové.
Vyrostla tu také řada zajímavých českých firem, které dodávají technologie do potravinářské
výroby, takže tyto dnes na veletrhu převažují.”
Gabriela Matečná, místopředsedkyně vlády a ministryně zemědělství a rozvoje
venkova Slovenské republiky:
„Salima je veletrh, kam přichází hodně návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti, což
je dobré pro edukaci spotřebitelů. Možná by se zde mohl najít prostor také pro pódiové
prezentace potravinářských výrobců a odborníků, kteří se věnují třeba aditivům, kam by
mohlo přijít i více škol. Spotřebitel by měl být informovaný a výstavy jsou místem, kde
by taková edukace měla probíhat. Máme tu také slovenské vystavovatele, které jsem byla
na veletrhu navštívit, třeba firmu Berto, která zpracovává maso a vyrábí šunky a párky
v naprosto top kvalitě, s vysokým podílem masa a bez chemických aditiv.”
Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR:
”Jsem přesvědčena, že Salima je dobrou příležitostí především pro výrobce, kteří tady
mohou najít své obchodníky. Potkala jsem tady obchodní ředitele nebo šéfy nákupu
z minimálně pěti obchodních řetězců, takže tady opravdu jsou. Jako svaz apelujeme
na obchodníky, aby se Salimy účastnili, máme tady stánek a někteří obchodníci vystavují
i samostatně. Ale hlavně chceme dát výrobcům příležitost dodávat do velkých obchodních
řetězců. Každý výrobce u nás může vyplnit dotazník, že chce dodávat do řetězce,
a po veletrhu s těmito informacemi budeme dále pracovat.”
Radek Sazama, ředitel Komory řetězců, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR:
„Naši členové přijíždějí na Salimu, protože tady dodavatele najdou v jednom čase
na jednom místě a mohou se s nimi osobně setkat, což je pro obchod vždycky důležité.
Veletrh rozvoji našich obchodních vztahů pomáhá, protože jich lze navázat hodně v krátkém

čase, což je nakonec výhodné pro všechny. Máme zájem prodávat výrobky od lokálních zpracovatelů,
ale ti často mají problém splnit požadavky na kvalitu a objem v čase. Chceme jim dát informace, co je
potřeba udělat, aby se mohli stát dodavateli do řetězců. Pokud se jim to podaří, mohou touto cestou
vyvážet i do zahraničí. V roce 2016 se přes naše členy zrealizoval vývoz českých potravin a nápojů
za 16 miliard korun.”
Vladimíra Nováková, tisková mluvčí, Státní zemědělský intervenční fond:
„O prezentaci na Salimě mají výrobci s oceněním Klasa a Regionální potravina velký zájem, zejména
ti z jižní Moravy, ale i ze vzdálenějších krajů. Máme statisticky ověřeno, že ochutnávky výrobků zvyšují
prodej, takže každý vystavovatel svou účast následně pocítí ve zvýšeném odbytu. Takové akce jsou
potřeba, protože bez marketingové podpory se dnes prakticky žádný výrobce neobejde. Naším hlavním
cílem na Salimě a Festivalu chutí je představit tyto vynikající výrobky specialistům i široké veřejnosti, aby
se více dostaly do povědomí spotřebitelů. Chceme tak podpořit tuzemské výrobce a naučit zákazníky, že
výrobky oceněné značkou Klasa a Regionální potravina jsou skutečně nadstandardně kvalitní.”
Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace, Státní zemědělská a potravinářská
inspekce:
„Pro SZPI je určitě důležité a prestižní být součástí veletrhu Salima na brněnském výstavišti. Jsme
tady obklopeni mnoha producenty s širokým zastoupením potravinářských výrobků, je tu i spousta
zájemců o produkty. Na stánku odpovídáme na mnohé dotazy, například co SZPI dělá, jaké má
kompetence, je také zájem o výsledky naší činnosti. Spotřebitelé chtějí vědět, kam se mohou obracet
se svými dotazy, chodí k nám také podnikatelé pro užitečné rady do začátku podnikání, anebo
studenti, kteří se ptají na uplatnění v budoucnosti, většinou z biochemických oborů, potravinářství
nebo chemických škol.”
Jaromír Musil, ředitel, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje:
„Jsme tu v zastoupení potravinářů Jihomoravského kraje, kteří se účastní soutěží Zlatá chuť Jižní
Moravy nebo Regionální potravina Jihomoravského kraje. Obě soutěže propagují malé a střední
podnikatele v potravinářství nebo v produkci potravinářských surovin. Tato forma se opakuje v průběhu
roku i na dalších veletržních akcích, které mají vztah k zemědělství, potravinářství a venkovu jako
celku. Letošní ročník se mi zdá velmi navštívený, mám z něj dobrý pocit a je vidět, že spolu s tím,
jak se vyvíjí tento systém prezentace a stává se tradicí, roste úroveň celé akce i zájem o regionální
potraviny.”

ŘEKLI
O VELETRZÍCH
Pavel Černý, obchodní rada českého velvyslanectví v Tunisu:
”Zemědělství a potravinářství jsou nosnými oblastmi pro budoucí spolupráci. Dokazuje to
i dvacetičlenná delegace, která přijela na veletrh Salima z regionu Sfax, částečně tvořená
vystavovateli a částečně zákazníky. Proběhla zde řada pracovních schůzek, například firma
obchodující s čerstvými rybami jednala se zástupci jednoho z obchodních řetězců, nebo výrobci
olivového oleje se zajímali o technologie na plnění oleje do lahví.”
Ondřej Sýkora, produktový manažer, GTQ:
„Zastupujeme 15 řeckých firem – menších, velkých i největších výrobců. Na veletrhu jsme
počtvrté. Letos máme trošku větší stánek, na který jsme pozvali řecké výrobce, aby i oni nasáli
zdejší atmosféru. Využívám veletržní příležitosti k tomu, abych si popovídal se svými zákazníky,
představil jim naše partery a navázal i nové kontakty. Přímý kontakt se zákazníkem nám žádný
internet nenahradí.”
Indah Fajarwati, zástupkyně ředitele, Indonéské centrum na podporu obchodu, Budapešť:
„Naším cílem je podporovat a rozvíjet obchodní vztahy, i proto se společně se zástupci
velvyslanectví účastníme veletrhu v Brně, kde představuje své výrobky 12 indonéských firem.
Chceme, aby se indonéské produkty dostaly do většího povědomí spotřebitelů ve východní
a střední Evropě. Podle reakcí návštěvníků vidíme, že je naše výrobky zaujaly a chutnají jim,
stejně jako indonéská káva.”
Marina Nesterenko, Minsk Kristall Group, Bělorusko:
„Náš běloruský stánek nesl název Bělorusko – chuť přírody. Kvalitní potravinářské výrobky
na něm představil Běloruský státní potravinářský koncern a deset dalších firem, které patří
k významným běloruským producentům potravin s dlouhou tradicí výroby. Já například zastupuji
společnost Minsk Kristall Group, která oslaví 125 let své existence. Je to naše první výstava
v Česku a jsme tu hlavně proto, abychom na českém trhu získali nové kontakty.”
Jaromír Dřízal, výkonný ředitel, Svaz pekařů a cukrářů v ČR:
„V rámci veletrhu MBK se letos uskutečnily naše soutěže Pekař roku 2018 – Junior a také
Atraktivní výrobek roku. Účast hodnotíme rozhodně jako velmi úspěšnou. Cíl, který jsme si dali,
tedy zpropagovat a zatraktivnit pekařské řemeslo pro mládež, se nám podařil naplnit. Účast
na soutěžích byla velká, přijelo devět stovek fanoušků z členských škol. Zároveň jsme se snažili
přitáhnout pozornost i odborné veřejnosti tak, aby přijeli pekaři a cukráři z celé České republiky
a ze zahraničí, a mohli zhlédnout špičkové moderní technologie našich dodavatelských firem.”

Mária Vrňatová, branding a marketing, MAKRO ČR:
„Jsme tady, protože Salima je spojená s gastronomií a potravinami, kde představujeme hlavní
obchodní kanál. Makro poskytuje služby pro HORECA segment, pro maloobchodní prodejny i pro
jednotlivé zákazníky, kteří si k nám přijdou nakoupit pro vlastní potřebu. Na Salimě můžeme
všechny tři tyto zákaznické skupiny oslovit na jednom místě. Je to i forma reklamy, dostáváme
se zde více do povědomí veřejnosti, aby věděla, že Makro je i pro běžného člověka. Ve čtvrtek,
kdy se otevřel Festival chutí, sem začaly proudit davy, takže myslím, že veletrh tento účel plní.”
Ignác Bertovič, majitel společnosti BERTO, Slovensko:
„Rozhodli jsme se nabídnout naše výrobky i na Moravě, kam to máme blízko. Na našem stánku
lidé mohli ochutnat, co dobrého na Slovensku vyrábíme, a měli jsme velký úspěch. Na český
trh už dodáváme přes jednoho distributora, ale když lidé mohou naše výrobky vidět, zažít
a ochutnat, je to o něčem jiném. Na Salimě se nám přihlásilo dost zákazníků z Brna a okolí,
zájem mají hlavně o výrobky s nejvyšším podílem masa a ručně vyráběné celosvalové šunky. Teď
zbývá dořešit logistiku a začneme dodávat.”
Michal Scholze, manažer pro marketing a rozvoj obchodu, Stäubli:
„Jako firma se věnujeme automatizaci a průmyslovým robotům pro různá odvětví, nicméně
potravinářství je pro nás jedním z klíčových segmentů, kde vidíme hlavně do budoucna velké
možnosti nasazení robotů. Proto jsme zde představili dvě robotické buňky, speciálně určené pro
potravinářské provozy. Na Salimu jsme se vrátili po čtyřech letech a jsme za to rádi. První dva
dny byly opravdu úspěšné, měli jsme na stánku hodně návštěvníků i zajímavých rozhovorů se
zajímavými lidmi o potenciálních projektech.”
Veronika Sejkorová, jednatelka společnosti, VAC-STAR:
„Veletržní účast z hlediska naší společnosti hodnotím pozitivně, zákazníci chodili. Slibujeme si
od veletrhu nové kontakty, větší povědomí o naší značce a technologii Sous-Vide vaření, i proto
jsme tady měli šéfkuchaře, kteří vysvětlovali našim potenciálním zákazníkům, co to znamená
a jaké jsou výhody této metody.”
Oldřich Gojiš, generální ředitel, INTERLACTO:
„Na veletrhu Salima jsme tradiční účastníci, vystavujeme tady hlavně kvůli zmrzlinářské
produkci, ale prezentujeme i další mlékárenskou výrobu. Osobně na veletrhy do Brna jezdím
od 22 let, takže je v tom i nostalgie, mám to tady rád. Je dobré představit tady novinky
v sortimentu, podpořit rozhodující výrobní program a dát trhu na vědomí, že existujeme.”

ŘEKLI
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Martin Galla, obchodní zástupce, Hraspo:
„Naše společnost dodává kvalitní technologie pro gastroprovozy. Na veletrhu jsme
představili několik žhavých novinek, například nový model automatické myčky MEIKO,
který přináší značné úspory, nebo kávovar značky Astoria, který je zcela nově na trhu.
Vystavujeme zde každé dva roky a vždycky tu najdeme něco nového, nové kontakty.”
Jiří Štursa, PANINI s.r.l.:
„Na veletrhu SALIMA si nás nacházejí především klienti, kteří znají naši značku a vědí,
že se věnujeme zhotovení autoklávů. Pátek jsme měli o něco volnější, jinak jsme se ale
nezastavili. V průměru jsme navázali přibližně deset nových kontaktů denně. Nadchly nás
četné zahraniční návštěvy. Objevili se zde lidé z Polska, Ruska, Tuniska nebo z Pákistánu.
Mihli se tu také zástupci jedné libyjské firmy. Skvěle nám vyhovuje také délka trvání - čtyři
dny nejsou málo, ani moc. Kvituji také velikost parkoviště pro hosty, kteří přijíždí autem.”
Martina Kornfeilová, ředitelka marketingu a obchodu, Kornfeil spol. s r.o.:
„Letošní veletrh byl především o kvalitě. Mám tím na mysli to, že běžných návštěvníků
dorazilo z našeho pohledu méně, zato však došli všichni zákazníci, se kterými jsme se
potřebovali setkat a na kterých nám záleží. Potěšily nás proto i naše obchodní úspěchy,
které se nám tady podařilo vyjednat. V porovnání s rokem 2016 se kvalita a úroveň veletrhu
zlepšila - od podoby stánků, přes návštěvníky až po celkově dobrou atmosféru, která
v pavilonu vládla po celou dobu. Potěší mě, když si MBK bude svou atraktivitu zvyšovat
i nadále.”
František Jaroš, spolumajitel firmy, JAROSPOL Technology s.r.o.:
„Za společnost JAROSPOL mohu říct, že jsme se vším plně spokojeni. Nejvíce návštěvníků
jsme zaregistrovali ve středu a ve čtvrtek, který byl podle nás nejsilnějším dnem. Vyhovuje
nám rovněž umístění v pavilonu V a prostředí v něm. Ani po organizační stránce jsme
nenarazili na žádné potíže. Hlavní výhodnost účasti na veletrhu MBK vidím v tom, že je
to ideální místo pro setkávání firem, které by se za normálních okolností setkávaly těžko.
Veletrhu přeji, aby šel jen a jen dopředu.”

František Chovanec, produktový manažer, Gastro Mach:
„Letos jsme na veletrh SALIMA přijeli společně s firmou Eat Good, která se specializuje na smažení
hranolků bez oleje. Návštěvníky jsme tím oslovili. Každou chvíli je u našeho stánku vidět hlouček lidí,
kteří ochutnávají. Mezi další naše značky patří švédský výrobce myček nádobí Wexiödisk. Doplňuje
nás ještě finský Metos, který se zaměřuje na smažící pánve a varné kotle s mícháním. Na veletrh jsme
pozvali naše současné zákazníky. Valná většina dorazila, takže se nám náš původní záměr zdařil.
Nabídli jsme jim velmi dobré zázemí. Ve středu jsme zaznamenali největší návštěvnost, podobně jsme
na tom i ve čtvrtek. Rozhodně si letošní ročník pochvalujeme.”
Jan Zrzavý, obchodní zástupce, UNIS Cool:
„Jsme jedni z předních výrobců chladicích zařízení, se kterými vybavujeme například cukrárny
či benzinové pumpy. Zaměřujeme se také na teplé vitríny. I když 80 procent naší výroby putuje
do zahraničí, působíme i na tuzemském trhu. Proto jsme pro prezentaci zvolili právě brněnský veletrh
Inteco. Setkáváme se tady především se stávajícími zákazníky, takže s dealery a obchodními zástupci,
méně často pak s koncovými zákazníky. Návštěvnost hodnotím kladně, jsme s ní spokojeni. Oceňuji
i výhodné umístění našeho stanoviště v pavilonu.”
Michal Klégr, ředitel prodeje maloobchodu Česká republika – tradiční trh z BidFood
(spoluvystavovatel RN Servis):
„Na veletrhu Inteco představujeme projekt nových teplých pultů, inovovaný prodej zeleniny a jejího
balení. Nabízíme kompletní vybavení pro celý maloobchod. Letos nejvíc táhnou právě teplé pulty.
Pozvali jsme na veletrh přibližně 350 zákazníků, kteří se k nám přijeli podívat ze všech koutů
republiky. Po obchodní stránce hodnotím veletrh za uplynulé dny velice pozitivně. Zpětná vazba
na náš stánek je výborná. Na veletrhu se zpráva o nás rozkřikla velmi rychle. Na veletrhu SALIMA se
nám podařilo realizovat náš koncept postavený na dobrém jídle a zlepšování služeb pro zákazníky.”
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Souběžně s Mezinárodními potravinářskými
veletrhy se konal také 30. ročník veletrhu
EmbaxPrint
• Podpora návaznosti obalového průmyslu na potravinářský průmysl
• Packaging Live – balicí linka v praxi, která živě představila
kompletní proces balení
• Exponáty ze soutěže Obal roku a Kalendář roku
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