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Prosincové MINERÁLY BRNO v číslech

179 vystavovatelů z 15 zemí

38 vystavovatelů ze zahraničí

3 528 návštěvníků

582 m2 výstavní plochy



Vystavovatelé podle států

Vystavovatelé: 179

Země: 15

Česká republika 141

Slovensko 14

Maďarsko 6

Polsko 3

Německo 3

Slovinsko 2

Itálie 2

Rakousko 1

Bulharsko 1

Čína 1

Estonsko 1

Indie 1

Nizozemsko 1

Rumunsko 1

Ukrajina 1



Podíl vystavovatelů z ČR a ze zahraničí

Podíl vystavovatelů z ČR a ze zahraničí

Česká republika zahraničí

Česká 
republika 
79 %

Zahraničí 
21 %



Předvánoční prodejní příležitost

Podzimní Minerály Brno 2021 proběhly
v posunutém prosincovém termínu. Vzhledem
k blízkosti Vánoc a opatřením omezujícím
obvyklé předvánoční prodejní akce se z nich stala
zajímavá prodejní a nákupní příležitost, kterou
vystavovatelé i návštěvníci maximálně využili.



Stabilní skupina návštěvníků

Stejně jako v předchozích ročnících se
potvrdilo, že Minerály Brno mají pevnou a
stabilní skupinu návštěvníků. Prodej v hale B
brněnského výstaviště probíhal po celou
otevírací dobu, byla dodržována veškerá
protiepidemická opatření a byly zajištěny
veškeré potřebné služby včetně stravování.



Nejzajímavější mineralogické lokality 
Třebíčska

Součást prosincových Minerálů Brno 2021 tvořila
také doprovodná výstava věnující se mineralogickým
zajímavostem Třebíčska. Výstava byla umístěna na
galerii pavilonu B ve vitrínách, prosklených pultech a
na panelech. Celkově autoři výstavy shromáždili
stovky exponátů včetně například unikátních
vltavínů, mapy, publikace, návštěvníci měli
k dispozici panely s obsáhlými informacemi.



Geologický Mikuláš

Díky „mikulášskému“ termínu se organizátorům ve
spolupráci s Ústavem geologických věd Masarykovy
univerzity nabídla možnost rozšířit edukativní část
výstavy o tematickou expozici zaměřenou na uhlí
spojenou s fotokoutkem. Spojení zábavy a
vzdělávání mělo u návštěvníků úspěch, několik
nejzvídavějších žáků prvního stupně základní školy
získalo za své znalosti o uhlí přístup do on-line
přípravy na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.



Uvidíme se 21.-22. května 2022

Nejbližší jarní Minerály Brno proběhnou ve

druhé polovině května 2022. Při

předpokládané stabilizaci a zmírnění

pandemické situace se můžeme těšit na

plnohodnotnou prodejní příležitost.


