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MBK

SALIMA

Mezinárodní 
potravinářské 
 veletrhy pod 
značkou 
SALIMA

Stejně tak nabízejí prezentaci dodavatelů potravin. 
Komplex potravinářských veletrhů vhodně doplňuje 

Společně tvoří obchodní platformu zahrnující 



SALIMA

SALIMA EMBAXPRINT 

25.000
1.088

127
novinářů

5 pavilonů

27.000 m² výstavní plochy



MBK

Řekli 
SALIMĚ 

2018

1  MÁRIA 
VRŇATOVÁ

hlavní obchodní kanál. Makro poskytuje služby pro 
HORECA segment, pro maloobchodní prodejny 

2  IGNÁC 
BERTOVIČ

majitel společnosti 

Rozhodli jsme se nabídnout naše výrobky 

už dodáváme přes jednoho distributora, ale když 

celosvalové šunky. 

4  VERONIKA 
SEJKOROVÁ

jednatelka společnosti, 
VAC-STAR

3  MICHAL 
SCHOLZE

manažer pro marketing 

robotům pro různá odvětví, nicméně potravinářství 

robotů. Proto jsme zde představili dvě robotické 
buňky, speciálně určené pro potravinářské provozy. 

projektech.



SALIMA

5  JIŘÍ 
ŠTURSA

PANINI s.r.l.

přibližně deset nových kontaktů denně. Nadchly 
nás četné zahraniční návštěvy. Objevili se zde lidé 

tu také zástupci jedné libyjské firmy. Skvěle nám 
vyhovuje také délka trvání - čtyři dny nejsou málo, 

kteří přijíždí autem.

7  MARTINA 
KORNFEILOVÁ

ředitelka marketingu 

dobu. Potěší mě, když si MBK bude svou atraktivitu 

6  MARTIN 
GALLA

obchodní zástupce, Hraspo
Naše společnost dodává kvalitní technologie pro 

žhavých novinek, například nový model automatické 
myčky MEIKO, který přináší značné úspory, nebo 

najdeme něco nového, nové kontakty.

8  FRANTIŠEK 
JAROŠ

spolumajitel firmy,  
JAROSPOL Technology s.r.o.

vším plně spokojeni. Nejvíce návštěvníků jsme 

podle nás nejsilnějším dnem. Vyhovuje nám 



VYSTAVOVATELÉ

NÁVŠTĚVNÍCI

společností. Provozovatelé hotelů 

Pro koho 
je SALIMA 
určená



MBK EMBAXPRINTG+HSALIMATECHSALIMA

Oborové 
členění

Potraviny 
Nápoje 

Pochutiny

Stroje 

průmysl

Technologie 

zpracování 

nápojů

Služby pro 
obchody, hotely 

stravování

Stroje 

pro pekařství 

Obaly

Tisk



MBK

Nabídka 
účasti

2 výstavní 

Nabídka individuálních expozic 

ZVÝHODNĚNÉ CENOVÉ PODMÍNKY
DO 31. 3. 2021



SALIMA

• 

• 

• 

• odborný tisk

•  Propagace firmy/značky

(Facebook, web, PR články)

•

• 

• 

• 

• 10× vystavovatelský průkaz, 3× volný vjezd

200.000 Kč + DPH

Partner 
veletrhu

Hlavní partner 
veletrhu

300.000 Kč + DPH

• 

• 

• 

odborný tisk, Hospodářské noviny

• 

•  Propagace firmy/značky (Facebook, web, PR články) 

• 

• 

• 

• 

• 10× vystavovatelský průkaz, 5× volný vjezd



Generální 
partner  
veletrhu
• 

• 

• 

odborný tisk, Hospodářské noviny

• 

• Propagace firmy/značky (Facebook, web, PR články)

• 

• 

• 

• 

• 20× vystavovatelský průkaz, 10× volný vjezd

500.000 Kč + DPH

• Partner nominuje člena poroty.

• 

• 

• 

60.000 Kč + DPH

Partner Zlaté 
Salimy 

• Vyhlášení Zlaté Salimy 2021 pod patronátem



SALIMA

SOUTĚŽ 

VELETRHU HODNOCENÁ 

Vyhlašované sekce



Festival 
chutí

PŘES 30 MINIPIVOVARŮ 

ZNAČKY KVALITY POTRAVIN 

COOKING SHOW, ZDRAVÉ POTRAVINY



EMBAXPRINT

Mezinárodní 
veletrh obalů 

• Prezentace kompletního technologického workflow 

• 

• 

• 

průmysl



Public 
relations 

4
Rozšíření on-line propagace 
– placené kampaně (Google 
Adwords, Sklik, YouTube, sociální 
sítě) = možnost přesného oslovení 
cílové skupiny veletrhů

1  KOMUNIKACE

vystavovatelů, aktuální oborové 
trendy

7  OUTDOOR
Silná outdoorová kampaň – 
billboardy (Brno, Praha, krajská 
města, západní Slovensko), 
CLV, využití plakátovacích ploch 



SALIMA

5  WEB

partnerů, odborných svazů, 
garantů

2  ODBORNÁ 
MÉDIA

médii (Potravinářská Revue, 
Potravinářský zpravodaj, Pekař 

3  DENNÍ TISK

noviny, Deník, Metro) = prostředek 
pro budování značky veletrhů 

6  ROZHLASOVÁ 
REKLAMA

Krokodýl, Petrov, Český rozhlas

8  NEWSLETTER
Pravidelná rozesílka newsletterů 

9  ZAMĚŘENÍ



www.bvv.cz/salima

Ředitel veletrhu
Martin Videczký

mvideczky@bvv.cz

Manažerka veletrhu
Hana Zikmundová

hzikmundova@bvv.cz

Manažerka veletrhu
Lucie Umlášková

lumlaskova@bvv.cz

Manažerka projektu EMBAXPRINT
Lenka Bednářová

lbednarova@bvv.cz

Markéta Kamenická

mkamenicka@bvv.cz

Kontakty

Telefon +420 601 252 321




