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Internetová reklama na webu BVV.CZ

▪ EXKLUZIVNÍ REKLAMNÍ POZICE  
• Reklama na homepage webu BVV 

• Minimální doba zobrazení 14 dní

• Maximální sdílení reklamy ve vybrané pozici 1:1

▪ REKLAMNÍ POZICE DLE JEDNOTLIVÝCH VELETRHU
• Minimální doba zobrazení 14 dní

• Maximální sdílení reklamy ve vybrané pozici 1:2

• Např. MSV -> www.bvv.cz/msv

▪ PROFIL FIRMY V SEKCI „DOPORUČUJEME“
• Příklad profilů: www.bvv.cz/doporucujeme
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OBSAH 1/2

▪ Časopis FAIRINZERT

▪ 1) REKLAMNÍ NOSIČE

• Mobilní billboard

• Billboard na oplocení areálu výstaviště

• Infostojan

• Mobilní poutač

• Mobilní poutač OCTANORM©

• Světelná reklama v pavilonech E a G

• Reklama na lavičkách

• Reklama na sloupech veřejného osvětlení

• WCBOARD - reklama na toaletách v pavilonech

3



Basis for

Business

reklama@bvv.cz

www.veletrznireklama.cz

OBSAH 2/2

▪ 2) REKLAMNÍ PLOCHY

• Plocha pro nafukovadla a objemová tělesa

• Plocha pro individuální (atyp.) reklamu – i reklamu na zábradlí

• Plocha pro umístění banneru v pavilonu P

• Vlajka na pevné nebo otočném stožáru mim výstavní plochu 

• Plocha pro start horkovzdušného balonu

▪ 3) REKLAMNÍ AKTIVITY

• Chodící reklama – povolení (maskot, kamelot)

• Distribuce tiskovin

• RÁDIO VELETRH

• Vysílání spotu na velkoplošné videostěně

• Grafické práce a služby
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NOVINKY V ROCE 2022

▪ LETÁK URČENÝ PRO DISTRIBUCI NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘILOŽENÝ KE VSTUPENKÁM

• Možnost oslovení návštěvníků reklamním materiálem při zakoupení vstupenky
– ještě před vstupem do areálu výstaviště

• Oslovení největšího možného množství návštěvníků na akci

• Exkluzivní forma reklamy – možnost pouze pro 1 – 2 zájemce

▪ INFORMAČNÍ STOJANY – UMÍSTĚNÍ LOGA

• Zviditelnění Vašeho loga na informačních stojanech v jednotlivých pavilonech

• Možnost volby pouze vybraných informačních stojanů

▪ Wi-Fi POINTY – internetové připojení mimo výstavní stánek

• Zajištění internetového připojení včetně sdíleného Wi-Fi signálu s dosahem několika 
metrů od vysílače

• multiplikované reklamní sdělení; jako poskytovatel internetového připojení zdarma
+ nepřehlédnutelný reklamní nosič a jako zázemí pro surfování po internetu

▪ Časopis FAIRINZERT

• Ediční plán časopisu - vybrané veletržní akce v roce 2022
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Ćasopis FAIRINZERT 

▪ Časopis zaměřený na vystavovatele a návštěvníky jednotlivých veletržních akcí

pořádaných v areálu výstaviště.

▪ Je vydáván u příležitosti konání vybraných veletrhů ve formátu A4, tištěný na křídovém

papíře. Současný náklad je 10.000 výtisků (pro MSV a TECHAGRO je náklad navýšen

na celkový objem 20.000 ks).

▪ Samotný časopis je k dispozici ZDARMA, stejně jako jeho distribuce v rámci veletržního

areálu během konání příslušné akce (předcházející čísla s náhledy titulních stran jsou

k dispozici na www.fairinzert.cz).

▪ Je jediná oficiální inzertní tiskovina distribuovaná v areálu brněnského výstaviště 

(žádná jiná tiskovina podobného charakteru nemá souhlas veletržní správy)

• obdrží první den veletrhu všichni vystavovatelé na své stánky v originální sloze BVV

• se rozdává v průběhu veletrhu vytipovaným návštěvníkům u vstupů do areálu výstaviště

• je umístěný také na Informačních stáních v pavilonech a v PRESS CENTRU pro novináře
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Časopis FAIRINZERT 7

Číslo Veletržní akce Uzávěrka objednávek
Uzávěrka dodání 

podkladů
Vydání

1/2022 SILVA REGINA 20. 3. 2022 25. 3. 2022 3. 4. 2022

2/2022 MOTOVÍKEND / OPTA 25. 3. 2022 1. 4. 2022 8. 4. 2022

3/2022 SVB, DSB, MOBITEX 6. 4. 2022 13. 4. 2022 21. 4. 2022

4/2022
MSV / PLASTEX / FOND-EX / 

PROFINTECH / WELDING
17.9.2022 22.9.2022 3.10.2022

5/2022 WOOD-TEC 7.10.2022 12.10.2022 18.10.2022

6/2022
CARAVANING BRNO / GO / 

REGIONTOUR
20.10.2022 27.10.2022 3.11.2022

7/2022 LIFE! 4.11.2022 11.11.2022 18.11.2022
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1) REKLAMNÍ NOSIČE

▪ Mobilní billboard

▪ Billboard na oplocení areálu výstaviště

▪ Infostojan

▪ Mobilní poutač

▪ Mobilní poutač OCTANORM©

▪ Světelná reklama v pavilonech E a G

▪ Reklama na lavičkách

▪ Reklama na sloupech veřejného osvětlení

▪ WCBOARD - reklama na toaletách v pavilonech
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MOBILNÍ BILLBOARD
rozměr plochy 504/238 cm (š/v)

▪ Jeden z nejoblíbenějších podpůrných prostředků veletržní účasti na brněnském výstavišti

• Zcela nové konstrukce standardního EURO-formátu

▪ Jejich dokonalou viditelnost zajišťuje umístění na travnatých plochách okolo komunikací
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BILLBOARD NA OPLOCENÍ AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
rozměr plochy 504/238 cm (š/v)

▪ K dispozici jsou:

• 3 ks pevně nainstalovaný nosičů naproti OREA Hotel Voro Brno směrem ke 4. bráně výstaviště

• 2 ks nosičů u pavilonu E

• 9 ks nosičů směrem od 7. k 9. bráně

• 5 ks nosičů směrem od tramvajové zastávky Vinařská až k lávce s přístupem do pavilonu G2
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INFOSTOJAN
rozměr plochy 45/150 cm, 80/200 cm (š/v)

▪ NOVINKA!

▪ Pro snazší navigaci návštěvníků pohybujících se v areálu výstaviště lze nově využít

možnosti pronájmu moderních infostojanů

• Vzhledem k jejich váze mohou být instalovány nejen na místech, kde bezprostředně probíhá veletržní

dění

• Infostojany jsou k dispozici v jednostranném i oboustranném grafickém pojednaní ve dvou

základních rozměrech
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MOBILNÍ POUTAČ
rozměr plochy 70/100 cm nebo 90/130 (š/v)

▪ Jsou vhodným nástrojem orientačního systému na výstavišti

▪ Jejich výhodou je větší variabilita v umísťování

• Mohou být umístěny například vedle vchodů do pavilonů

• Jednostranné využití nosiče

• Variabilní řešení nosičů pro větší rozměr grafiky 200/100 cm, 300/100 cm (š/v) apod.
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MOBILNÍ POUTAČ OCTANORM©
rozměr plochy 100/100 cm, 100/200 cm

200/100 cm a 200/200 cm (š/v)

▪ Moderní elegantní design

▪ Jsou vhodným nástrojem orientačního systému na výstavišti

▪ Jejich výhodou je větší variabilita v umísťování

• Mohou být umístěny například vedle vchodů do pavilonů

• Jednostranné i oboustranné využití nosiče

• Variabilní řešení nosičů pro větší rozměr grafiky

▪ Možnost doplnění o zásobník na tiskoviny!
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▪ K dispozici světelné nosiče 

• Umístění na stěnách chodeb pavilonu E – přízemí a 1. patro

• Umístěné na stěnách spojnice „krčku“ pavilonu G1 a G2 

14 Světelná reklama v pavilonech E a G
rozměr plochy 168/113 cm (š/v)
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Reklama na lavičkách
rozměr plochy 136/81 cm (š/v)

▪ Možnost dlouhodobého pronájmu

• Jednostranné a oboustranné využití s aplikací samolepicí grafiky

▪ Rozmístění nosičů dle situačního plánu na vyžádání
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Reklama na sloupech veřejného osvětlení
rozměr plochy 80/150 cm (š/v)

▪ Možnost dlouhodobého pronájmu na sloupech veřejného osvětlení

• Pouze oboustranné využití 
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WCBOARD - reklama na toaletách v pavilonech
rozměr plochy 29/42 cm (š/v), tj. formát A3

▪ Možnost dlouhodobého pronájmu

▪ 250 ks rámečků systému OCTANORM© umístěných na toaletách v areálu výstaviště

▪ pronájem již od 20 ks

17



Basis for

Business

reklama@bvv.cz

www.veletrznireklama.cz

2) REKLAMNÍ PLOCHY18

▪ Plocha pro nafukovadla a objemová tělesa

▪ Plocha pro individuální (atyp.) reklamu – i reklamu na zábradlí

▪ Plocha pro umístění banneru v pavilonu P

▪ Vlajka na pevném nebo otočném stožáru mimo výstavní plochu 

▪ Plocha pro start horkovzdušného balonu
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Plocha pro nafukovadla a objemová tělesa

▪ Cena je stanovena z povrchu objemového tělesa (vzducholoď, nafukovadlo…) 

• zahrnuje cenu za pronájem plochy, včetně přívodu el. energie

• umístění nafukovadel je možné pouze s kotvením do travnatých ploch
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Plocha pro individuální (atyp.) reklamu –
i reklamu na zábradlí

▪ Minimální pronájem plochy pro atypickou reklamu je 5m2 nebo 5 bm

▪ Cena za pronájem je vždy kalkulována z celkového povrchu (pláště) dané reklamy

▪ Za atypickou reklamu je považována také speciálně upravená reklama na autech

(balóny na autech, nástavby…)

▪ Reklama na zábradlí galerie je k dispozici pouze ve vybraných pavilonech
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Plocha pro umístění banneru v pavilonu P

▪ Vzhledem k velikosti kryté výstavní plochy, díky níž se hala řadí mezi největší ve střední

Evropě, je zároveň možné využít stěny pavilonu k reklamní prezentaci Vaší společnosti.

▪ Minimální rozměr reklamní plochy je 4,0 m / 2,9 m (š/v) = jedno vyznačené reklamní pole.

▪ Při objednávce plochy je nutné pojednat nejméně jedno reklamní pole

▪ Instalaci bannerů na stěně provádí, a za jejich montáž odpovídá, výhradně veletržní správa.

Vlastní grafiku dodejte nejpozději 3 dny před začátkem veletržní akce.
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Vlajka na pevném nebo otočném stožáru
mimo výstavní plochu

▪ Cena je stanovena dle typu stožáru (pevný/otočný)

• Za pronájem reklamní plochy, zapůjčení, instalaci a demontáž stožáru

• Montáž a demontáž vlajky

Pozn. 

• K jednotlivým bodům individuální reklamy je možné zajistit ušití nebo zapůjčení nafukovadla a jeho

obsluhu, zhotovení atypické reklamy nebo ušití vlajky
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Plocha pro start horkovzdušného balonu

▪ Základní sazba za 1 start je počítána do 90 min.

▪ Z důvodu provozuschopnosti balónu jsou nejvhodnější plochy z nástupního prostoru

u pavilonu Z a Rotundy pavilonu A 
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3) REKLAMNÍ AKTIVITY24

▪ Chodící reklama – povolení (maskot, kamelot)

▪ Distribuce tiskovin

▪ RÁDIO VELETRH

▪ Vysílání spotu na velkoplošné videostěně

▪ Grafické práce a služby
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Chodící reklama – povolení (maskot, kamelot)

▪ Další velmi účinná forma reklamy, která podpoří Vaši účast na veletrhu

• povolení pro osobu bez rozsevu tiskovin

• povolení - pro osobu s rozsevem tiskovin

– Oslovení široké veřejnosti formou distribuce propagačních materiálů

▪ Možnost zajištění osoby pro maskota či kamelota, zajištění kostýmu pro maskota (zapůjčení, ušití)
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Distribuce tiskovin na vystavovatele

▪ Vaše firemní materiály jsou distribuovány v oficiálních distribučních složkách BVV

▪ Distribuce probíhá v dopoledních hodinách

▪ Rozsev tiskovin lze přizpůsobit přáním objednatele

• Pouze v určité dny

• Pouze na určité pavilony apod.

▪ Cena závisí na gramáži tiskovin
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RÁDIO VELETRH

▪ Skutečné rádio, jehož vysílání má pevný zpravodajsko-hudební formát

• Vysílaná reklama působí stejně profesionálně jako v rádiích vysílaných v éteru

▪ Bezkonkurenční podpůrný prostředek pro komunikaci vystavovatelů a návštěvníků

• Přínosem je koncentrace specializovaných cílových skupin a jeho „nevypnutelnost“
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RÁDIO VELETRH

Nabízené služby související s vysíláním RÁDIA VELETRH:

▪ Vysílání 30 s spotu                                               

▪ Natočení čteného textu

▪ Natočení spotu s podbarvením hudby

▪ Sponzoring času

▪ Sponzoring počasí
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Vysílání spotu

na velkoplošné videostěně

▪ Videostěna je variantně umístěna na nejfrekventovanějších místech s viditelností několika

desítek metrů u pavilonů E, Z nebo P, popřípadě před nástupním prostorem do pavilonů G1

a G2

• Rozměr videostěny minimálně 5 / 3 m (š/v) – širokoúhlý (kino) formát 16:9

• Prvotřídní technologie

• Skvělý poměr cena / výkon
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Reklamní služby a grafické práce

▪ K jednotlivým položkám reklamních nosičů si může vystavovatel objednat grafické práce
či reklamní služby

• Zhotovení grafického návrhu

• Tisk velkoplošných plakátů, bannerů a letáků

• Zapůjčení nafukovadla a jeho obsluhu

• Ušití vlajek

• Ušití kostýmů pro maskoty

• Zpracování inzerce do časopisu FAIRINZERT

▪ Cenová kalkulace bude zpracována na základě požadavku
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iESO–ONLINE (elektronický objednávkový systém)

▪ Už několikátým rokem pro Vás zdokonalujeme elektronické objednávání prací a služeb
spojených s veletržní účastí

• je zárukou pohodlí, přehledu a časové nezávislosti vystavovatelů

▪ Přehled o poskytovaných reklamních službách a jejich objednávku naleznete na adrese:

www.ieso.bvv.cz

nebo přímo na stránkách Veletržní reklamy:

www.veletrznireklama.cz
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Poradenství, kontakt

▪ Jméno:  Ivan Zahradníček

▪ Telefon: +420 5 4115 2216

▪ E-mail: izahradnicek@bvv.cz

▪ Web: www.veletrznireklama.cz , www.fairinzert.cz , www.bvv.cz/bannery

▪ E-mail: reklama@bvv.cz

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1

603 00  Brno - Pisárky

Česká republika
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