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ZÁVĚREČNÁ 
ZPRÁVA



DVA ZAPLNĚNÉ PAVILONY

PREZENTACE VŠECH  
VÝZNAMNÝCH ZNAČEK

PŘEDSTAVENÍ NOVINEK  
PRO SEZÓNU 2019

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY  
JAKUBA MORAVCE A JIŘÍHO  
KOLBABY

PLNĚ OBSAZENÝ MINIKEMP  
- CELKEM 180 POSÁDEK

TESTOVACÍ JÍZDY

BAZAR KARAVANŮ

PROGRAM NA TÉMA BEZPEČNOST  
- TRENAŽÉRY A SIMULÁTORY

Caravaning Brno 2018



Caravaning Brno 2018  
v číslech
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obsazené plochy

návštěvníků*

*údaj společný pro Caravaning Brno  
a festival Life!

vystavovatelů 
z 6 zemÍ

66

18 600 m2



Kristian Holzbecher
Campingworld Neugebauer, jednatel 
společnosti

Naši účast na veletrhu hodnotíme 
jako úspěšnou. Návštěvníků na 
stánku jsme měli dostatek, projevo-
vali o naše vozy velký zájem. Každý 
rok mají zájem o jiný segment. 
Ačkoliv standardně prodáváme 
nejvíce automobily nad 3,5 tuny, 
tak letos byl extrémní nárůst zájmu 
o vestavby. Úspěšné byly také tes-
tovací jízdy, které byly téměř pořád 
zaplněné.

Jan Myslil
J.M.Trade, jednatel

Letošní rok pro nás byl úspěšnější 
než loňský. Jde jasně vidět trend 
stoupajících prodejů obytných aut. 

Ve čtvrtek a v pátek u nás byli zá-
jemci, kteří nakoupili, takže letošní 
ročník hodnotíme opravdu pozitivně. 
Myslím, že letos jste veletrhu navíc 
udělali velice dobrou propagaci 
a expozice se také velice povedly.

Roman Sochor
Rinen, jednatel společnosti

Brněnskou výstavu máme velice 
rádi, i letos ji hodnotíme na výbor-
nou. Vyhovuje nám struktura zá-
kazníků, kteří přijíždějí jak z Prahy, 
tak třeba z Rakouska nebo Slov-
enska. Máme i pozitivní ohlasy od 
návštěvníků, kteří u nás na stánku 
našli jak menší dodávky, tak velká 
obytná auta. Rozhodně jsme tedy 
v Brně spokojení.

Václav Harmáček
HvCARAVANS, ředitel společnosti

Konkrétní návštěvníci na koupi obyt-
ných vozů byli první dva dny ve-
letrhu, o víkendu se lidé spíše dívali. 
Zájem byl o vše, pro nás byla pré-
miová značka Benimar, konkrétně 
modely Perseo 563 nebo Mileo 263. 
A samozřejmě obytná auta značky 
Autostar nebo Mobilvetta. Podařilo 
se nám úspěšně uzavřít i několik 
obchodů.

Řekli o veletrhu



Jan Ruta
Karavan Centrum Hykro, ředitel 
společnosti

Na našem stánku byly silné všechny 
čtyři dny. Ve čtvrtek a v pátek cho-
dilo více lidí, kteří o koupi karavanu 
nebo obytného vozu uvažují. Záka-
zníci se často vracejí. Zrovna včera 
jsme tu měli zákazníka, který od 
nás má karavan. Přímo na veletrhu 
se navíc rozhodl, že si objedná u 
nás nový obytný vůz. Je i skupina 
zákazníků, kteří nechtějí obytný vůz 
a zůstávají u karavanu, my jsme sem 
letos z celkových 31 vozů přivezli 
11 karavanů a návštěvníci byli rádi, 
že jsme je na výstavišti představili.

Petr Kolář
KOV Velim

S výstavou v Brně jsme velice 
spokojeni. Kvalita služeb je opravdu 
vysoká, organizace je skvělá. Expo-
zici se vždy snažíme navrhovat a vy-
tvářet tak, aby byla pro návštěvníky 
co nejzajímavější. Na základě 
ohlasů od návštěvníků věříme, že se 
nám to i daří.

Petr Tesner
Caravan Centrum Pardubice

Za nás můžu říct jen samé superla-
tivy. Z hlediska návštěvnosti byla ne-
jsilnějším dnem sobota, přišlo k nám 
opravdu hodně zákazníků. Z hledis-
ka organizačního nemám opravdu 
co vytknout.

Jan Bízik
předseda výboru sdružení dovozců 
obytných vozidel v ČR OSCAR

Veletrh Caravaning Brno má pro 
obor jako takový velký význam. Kro-
mě stálých firem se zde prezentují 
i ty nově vstupující na trh. Navíc jsou 
zastoupeny různé segmenty, včet-
ně příslušenství a doplňků. Ve spo-
lupráci s Veletrhy Brno a nakladatel-
stvím MISE jsme se opět podíleli na 
přípravě doprovodného programu. 
Velký zájem byl nejen o cestovatel-
ské přednášky, ale také o technická 
témata. Veletrh se tak stává platfor-
mou pro odbornou diskuzi týkající se 
všech témat spojených s obytnými 
vozy a karavany.





7. – 10. 11. 2019
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

TĚŠÍME SE  
NA VÁS 
www.caravaning-brno.cz  
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