ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Jarní MINERÁLY BRNO v číslech:
Vystavovatelé dle
zemí
238 vystavovatelů ze 17 zemí
76 zahraničních vystavovatelů

796 m2 výstavní plochy

6 333 návštěvníků

Termín konání: 25. – 26. 5. 2019
Místo konání: Výstaviště Brno, pavilon B
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.
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Podíl vystavovatelů z ČR a ze zahraničí
MINERÁLY BRNO KVĚTEN 2019

ze zahraničí - 76
32 %

Česká republika – 160
68 %

Počet

1
238

Návštěvnost
40. ročník výstavy Minerály
Brno navštívilo během dvou
dnů 6 333 lidí. To je oproti
loňskému jarnímu ročníků
o 16 procent více. 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.

Vyšší počet vystavovatelů i na jaře
Jarní Minerály Brno oslovily nejen vyšší počet návštěvníků, narůst lze zaznamenat i v počtu vystavovatelů.
Na výstavě se jich představilo celkem 238.

Poklady od vystavovatelů
Vystavovatelé ze 17 zemí přivezli na brněnské výstaviště originální šperky, drahé kameny, minerály
či například sběratelské kameny. Tím výčet nekončí. Nechyběly ani přírodniny, fosilie, dekorační předměty
a bytové doplňky z minerálů a drahých kamenů. Lidé se mohli pořídit také speciální mineralogické
a geologické potřeby či odbornou literaturu.

Jubilejní 40. ročník
Letošní jarní Minerály Brno oslavily 40. narozeniny. Všichni
vystavovatelé dostali malou pozornost – speciální kámen, který
organizátoři pojmenovali „Brněnské dvojče.“ Na první pohled obyčejný
šutr však v sobě ukrýval příběh. Příběh, který vypráví
o jedinečnosti momentů, které jsou spojené s hledáním a nalézáním
minerálů. Právě tyto momenty jsou vzácné a nezapomenutelné.

Reklama & PR
Protože jarní Minerály Brno slavily 40. narozeniny, dostaly svou
číslovku i do grafického zpracování. Vizuální styl celkově pracuje
s obrysy krásného kamene na barevném pozadí. Zmínky o výstavě mohli čtenáři zaznamenat například
v deníku METRO, tištěném magazínu PROBRNĚNSKO a PROVYSOČINU či na online zpravodajském portále
denik.cz. Posluchači mohli též zaznamenat vstupy v rámci rádia Petrov. Minerály Brno pronikly také
do regionálních tiskovin, zmínit lze třeba magazínech Šalina, Kult či NOS.

Online
Pro medializaci a komunikaci využíváme 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 pomocí odkazů prezentovány
stránky jednotlivých vystavovatelů, kteří měli zájem a dodali podklady pro tvorbu stránek. Součástí online
kampaně byl též sponzoring v rámci sociální sítě Facebook. Zájemci mohli soutěžit o vstupenky
na sociálních sítích či na vybraných regionálních zpravodajských portálech.

Venkovní reklama
Pro jarní ročník bylo během veletrhů (leden až květen 2019) umístěno celkem 5 ks billboardů – uvnitř
areálu brněnského výstaviště i na jeho oplocení vedle frekventované linky tramvaje č. 1 a hlavního
městského okruhu. Ve městě Brně proběhla plakátovací kampaň ve formátu A1 na výlepových plochách
a vyvěšení rozměrného banneru na jednom z frekventovaných dopravních uzlů. Součástí kampaně byla
též distribuce propagačních letáků, a to na výstavě minerálů v Tišnově, na regionálních mineralogických
výstavách, v Turistickém informačním centru Brno, ve VIDA! science centru a prostorách brněnského
výstaviště během konaných akcí se zaměřením na širokou veřejnost.

Spojení minerálů a vína
Zatímco přízemí pavilonu B zaplnily kameny, galerie pavilonu patřila kvalitnímu
vínu. Konal se totiž Grand Prix Vinex. Ochutnávky vína lidem zpříjemnila
cimbálová muzika. A protože ke kvalitnímu vínu patří dobré jídlo, mohli si
návštěvníci zakoupit pochutiny, které ladí k vínu. Na místě bylo zhruba 500
nejlepších soutěžních vín.

Program pro děti? Zkameněliny vyhynutých živočichů či minerály potřebné
pro výrobu mobilních telefonů
Na výstavě se zabavily i malé ratolesti. Připraveny byly aktivity od navlékání korálků až po naučné
programy. Minerály jsou důležitou součástí světa už odnepaměti a svůj význam ale neztrácejí ani
v moderní době. O tom malé (ale i velké) návštěvníky přesvědčili odborníci z Ústavu geologických věd. Pro
děti připravili speciální program, například poznávání zkamenělin vyhynutých živočichů. V kontrastu
s výletem do historie pak byla další aktivita. Během ní se děti seznámily s minerály, které jsou potřeba na
výrobu mobilních telefonů a zkusily přijít na to, z jakých rud se tyto minerály těží. Protože nejlepší
metodou, jak si zajímavé informace zapamatovat, je si vše na vlastní kůži vyzkoušet. A tak si návštěvníci
mohli
zkusit
práci
s
polarizačním
mikroskopem.
Díky němu zjistili, jakým dalším
způsobem geologové horniny
poznávají. Zájem byl též o
model sopky, který chrlil lávu.

Těšíme se na vás, opět v listopadu!
41. ročník výstavy MINERÁLY BRNO pořádáme v termínu 16. – 17. 11. 2019.
V listopadovém termínu bude součástí výstavy MINERÁLY BRNO opět doprovodná výstava pod
taktovkou RNDr. Luďka Kráčmara tentokrát na téma:
VÝZNAMNÉ MINERALOGICKÉ LOKALITY JIŽNÍ MORAVY II

