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ANOTACE  
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku veletrhů a výstav. Tato práce 

popisuje atmosféru na domácích a zahraničních veletrzích. Správné zvolení účasti 

na veletrhu a kroky, které je nezbytné učinit, aby účast na veletrhu byla pro 

vystavovatele efektivní. 

 

ANNOTATION 

Bachelor thesis is orientated on issue of fairs and exhibitions. This thesis describes 

atmosphere on domestic and foreign fairs. Right choice of correct fair and steps 

which need to be done for efficient  participation at fair as exhibitor. 

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Domácí a zahraniční veletrh, volba veletrhu, vystavovatel, obchodník, realizace 

výstavby stánku, návrh stánku, poskytované služby na veletrhu. 

 

KEY WORDS 

Domestic and foreign fair, choice of fair, exhibitor, tradesman, ralization of building 

up booth, project of booth, afforded service at fair. 
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1. ÚVOD 
Pod pojmem veletrh si každý představí něco jiného. Někdo si představí, že je 

místem, kde se setkáváme s obchodními partnery, či zákazníky, pro někoho je místem 

zážitků, pro jiného je místem, kde si může zblízka prohlédnout výrobky, o které má 

zájem, místem, kde je hlavním úkolem komunikace, místem, kde se sdílí určité 

informace, místem, kde probíhá show, či místem, kde dostanete spoustu reklamního 

zboží. Veletrh je ale hlavně místem, kdy se na jednom místě a v jeden okamžik sejdou 

lidé podobných či stejných zájmů a je chápán jako nedílná součást marketingových 

komunikací.  

Účast na veletrhu, ať již pro vystavující firmy, či pro Vás – z pohledu 

obchodníka, bude úspěšná pouze tehdy, pokud se na veletrh správně a řádně připravíte.  

V minulosti se veletrhům nekladlo příliš velké pozornosti, nyní je ovšem vše 

jinak a pokud jako firma chcete být konkurenčně schopni ve své oblasti, musíte veletrhy 

nejen navštěvovat, ale musíte se veletrhů účastnit i jako vystavovatel. 
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2. SYSTÉMOVÉ VYJÁDŘENÍ PROBLÉMU 
Pokud se  jako firma, obchodník, či  veřejnost rozhodnete navštívit veletrh, je 

důležité si uvědomit několik málo kroků, které je třeba udělat, aby pro Vás byl veletrh 

úspěšný. S většinou problémů, s kterými se člověk setká jsou neustále se opakující a jak 

je vyřešit, člověk zjistí až v případě, když bude co nejvíce navštěvovat veletrhy a na 

veletrzích obchodovat. 
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3. CÍL PRÁCE 
Cílem mojí práce bude analyzovat důležitost účasti firmy na veletrhu. Objasním 

zde  důvody proč se veletrhu účastnit, jak vybrat ten správný veletrh a navrhnu nezbytné 

kroky, které musí být učiněny, aby výsledek účasti na veletrhu byl efektivní. Analyzuji 

také rizika, která při účasti na veletrhu mohou vzniknout. V závěru práce navrhnu, jak 

postupovat při bezproblémové realizaci výstavby expozice.  Pracuji ve firmě, která je 

výrobcem jízdních kol a navštěvování veletrhů patří k hlavních úkolům mojí práce, 

tudíž ve své bakalářské práci použiji hlavně vlastní zkušenosti. 
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4. INFORMAČNÍ ZDROJE 
 
 - klasické zdroje (knihy) – patří k významným zdrojům každé studie, či práce. Jejich 

výhodou je dostupnost.  

 

 - elektronické zdroje – jsou v poslední době nejčastěji používaným zdrojem 

k získávání informací. Jejich velkou výhodou je dostupnost a především rychlost při 

používání. 

 

 - periodika (časopisy) – časopisy se zaměřením na veletržnictví a akce spojené 

s veletrhy je možné zakoupit na novinových stáncích. Naše firma časopisy pravidelně 

odebírá. 

 

 - semináře – pravidelně do firmy chodí nabídky formou e-mailů, či papírovou formou, 

na různé typy seminářů, týkající se výstav a veletrhů. Semináře jsou většinou 

zprostředkovávány agenturou. 

 

 - studie – jsou dostupné v knihovnách a na internetech. Zabývají se většinou určitým 

problémem, tématem za určité časové období.  Studii určitého problému si firma může 

zpracovat sama a nebo využít studií pomocí například internetu, při řešení určitého 

problémů.  

 

 - veletržní materiál – je volně dostupný na veletrzích. Informace uvedené ve 

veletržních materiálech se týkají přímo určité akce, jejich doprovodných programů, 

popř. upozornění na akce, které jsou podobného charakteru jako veletrh, ale konají se 

v průběhu roku. 

 

Informační zdroje jsou analyzované v bodě číslo 13. Přílohy. 
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5. ANALÝZA SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ FIREM  NA 
VELETRZÍCH 

Veletrhy dnes sehrávají jiné komunikační a komerční role, než tomu bylo například 

jen před deseti lety. Stále více se vyhraňují dva základní návštěvnické segmenty: 

koneční spotřebitelé a obchodníci – zprostředkovatelé. Pro současné veletrhy totiž již 

není dostačující kvalitní komunikace pouze v jeho průběhu, ale kvalitní a vynalézavá 

komunikace ve všech etapách – přípravě, realizaci a hodnocení uzavřené akce.  

Zejména díky nástupu IT se mění struktura médií - tak například The Guardian 

zveřejnil prognózu, v níž uvádí, že na on line reklamu v internetových médiích bude v 

Anglii za rok 2006 vydáno 12,2 miliard liber, zatímco na klasickou novinovou a 

časopiseckou inzerci 13,2 miliard. Tendence přitom jasně směřuje stále více do 

internetových aplikací, proto také řada vydavatelství věnuje významnou pozornost 

svým webovým informačním produktům. Pro veletrhy představují určitou hrozbu také 

jiné komunikační aktivity – Public Relations, outdoorová média, aktivizace rozhlasové 

reklamy. Velmi konkurenčním médium nepochybně budou digitální televizní stanice, 

které budou realizovat přesně cílenou reklamu na jasně definované divácké segmenty. 

Veletržní organizátoři proto musejí velmi pečlivě sledovat mediální svět a hledat 

konkurenční výhody veletržní formy komunikace, protože půjde o uhájení svého místa 

na komunikačním trhu. (12, 15) 

Veletržní organizátoři musejí velmi pečlivě sledovat mediální svět a hledat 

konkurenční výhody veletržní formy komunikace, protože půjde o uhájení svého místa 

na komunikačním trhu.  

Možnosti a výhody firem v rámci veletrhů ve srovnání s jinými informačními 

zdroji: 

- získat nové zákazníky a shromáždit vysoce kvalitní kontakty, 

- společensky se věnovat stávajícím věrným zákazníkům,  

- obnovovat kontakty se zákazníky z minulosti, 

- uvést na trh nové produkty nebo služby, 

- vystavit a propagovat kompletní sortiment svých výrobků a služeb, 

- urychlit prodejní proces a zvýšit obrat, 

- budovat a prosazovat image společnosti a značky, 

- zlepšovat obraz firmy v očích veřejnosti, 
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- upoutat pozornost médií, 

- seznámit se podrobněji s tím, co stávající i potenciální zákazníci očekávají, 

- získat okamžitou odezvu na celý sortiment zboží a image firmy, 

- vybudovat a dále rozšiřovat databázi možných klientů, 

- provádět průzkumy trhu a konkurence, vyhodnocovat své tržní možnosti, 

- držet krok s novinkami a novými technologiemi, 

- udržet své místo na trhu, 

- najít možné obchodní zástupce a distributory, 

- navázat spolupráci, budovat spojení a společné podniky, 

- získat nové pracovníky. 

Preference komunikačních nástrojů v % 
Veletrhy a výstavy 81 
Osobní prodej 76 
Direct Mailing 58 
Reklama v odborných časopisech 50 
Public Relations 42 
Eventy 39 
Obchodování prostřednictvím internetu 39 

Kongresová prezentace 30 

Tabulka  1: Preference komunikačních nástrojů 

(Zdroj: AUMA MESSE TREND 2006 - Reprezentativní výzkum 500 podniků, které vystavují na veletrzích 
orientovaných na odborné návštěvníky) (16) 

 

            I když nelze srovnávat český veletržní průmysl s německým, je třeba se poučit o 

trendech, které naši ekonomiku v rámci EU nepochybně dostihnou. V marketingové 

komunikaci jednoznačně platí, že je třeba být informován, poučen a připraven. 

 V tomto výzkumu 90% respondentů definovalo jako svůj nejdůležitější cíl svojí 

veletržní účasti představení novinek. Veletrhy pro 94% z nich představují významný 

potenciál získání nových zákazníků, zdroj zvýšení znalostí a povědomí o značce a 

produktech.  Zároveň jsou veletrhy 92% vystavovatelů prezentovány jako projev péče o 

stávající zákazníky. Veletrhy jsou v 87% deklarovány jako významný nástroj 

zlepšování image firmy a značky, pro 75% představují možnost otevření nových trhů, 

v 73% odpovědí uváděli respondenti možnost uzavření obchodu v průběhu veletrhu 
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nebo po jeho skončení. Pro 57% je veletrh příležitostí pro získání nových obchodních 

partnerů, 56% zástupců vystavujících firem charakterizovalo veletržní vystoupení jako 

formu průzkumu trhu, analýzy spotřebitelského chování a zjištění míry akceptování 

nabízených produktů. Průměrné roční veletržní výdaje dotazovaných firem v roce 2006 

dosahovaly částky 281,6 tisíc EUR. (12) 

 Veletrhy jsou stále kvalitním komunikačním nástrojem, který při aplikaci 

znalostí různých vědních oborů přináší významné komunikační a komerční efekty 

vystavovatelům a tedy i výhody na hyperkonkurenčních trzích. 

 

5.1. Virtuální veletrh 
Firmy stále zvažují nutnost a návratnost několikasettisícové investice do stánku 

na „reálném“ veletrhu. To vše se děje v době, kdy každý jejich potenciální zákazník má 

možnost ON-LINE přístupu k jejich informacím na vlastních webových prezentacích. 

Vznikla tedy otázky – zda firma nabídne svému potenciálnímu zákazníkovi na reálném 

veletrhu opravdu více než na svých webových stránkách? Ano, je tu možnost osobního 

jednání, při kterém opět své produkty prezentuje většinou tiskovým materiálem, který je 

kopií toho, co by mohlo návštěvníka oslovit přímo na internetu. Je zde také nutné 

prezentovat odborné i laické společnosti novinky a trendy, které se v oboru objevily. 

Zde je webová prezentace velmi nepřehledná. Například při zadání slova „JÍZDNÍ 

KOLO“ do některého vyhledávače objeví se stovky různých odkazů a prosurfovat 

každý odkaz z důvodu, abychom zjistili, co je v oboru nového, je nemožné. Cíl veletrhu 

na internetu je tedy zřejmý. Na internetovém veletrhu se dozvíme ve virtuálních 

stáncích co je nového v oboru. Tzv. osobní jednání ve stáncích je možné vyřešit 

kontaktním telefonem. Když si požadovanou novinku prohlédneme i na přiloženém 

obrázku nebo na firemních webových stránkách, naskytne se otázka, zda je opravdu 

výhodné investovat několikasettisíce do reálného veletrhu? Odpadá zde navíc nutnost 

zakoupit vstupenku a cestovat do místa, kde se veletrh koná.  

Ač virtuální veletrhy vypadají jako ideální prostředek pomocí kterého můžete 

nízkorozpočtově prezentovat novinky široké veřejnosti, osobní kontakt neustále zůstává 

jedním z nejdůležitějších prostředků při oslovování potenciálního zákazníka. 
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5.2. Veletrh – efektivní formování trhu 
Po vstupu do Evropské unie přišel silný konkurenční tlak na organizátory 

tuzemských veletrhů. Ten není dán jen existencí shodných nebo velmi blízkých oborů 

ve vyspělých ekonomikách Evropy, ale především konkurencí výstavních podmínek. 

Veletržní svět Evropské unie ovlivňoval náš veletržní průmysl již dávno před naším 

vstupem do Unie. Samozřejmě, že po vstupu do Evropské unie se tento vliv ještě 

prohloubil. Zejména je zde patrný silný konkurenční tlak. Ten není dán jen faktem 

existence shodných nebo velmi blízkých nomenklatur ve vyspělých ekonomikách 

Evropy, ale především konkurencí výstavních podmínek. Především tento faktor začal 

intenzivně ovlivňovat marketingové strategie všech významných českých veletržních 

organizátorů.  

Tlak soutěžitelů na trhu je vysoký a potenciál trhu jen omezený. Vyhraje ten, 

kdo bude nejlépe odpovídat na výzvy doby. Kdo bude nabízet odpovídající komfort pro 

vystavovatele i návštěvníka ve veletržním areálu, kdo nejlépe zvládne propagaci akce a 

doprovodnou programovou složku, kdo zajistí účast celebrit politického, hospodářského 

i zábavního světa, kdo dobře vyprofiluje nomenklaturu akce a kdo připraví pro 

návštěvníky kvalitní a zajímavé aktivity. Problémy jsou v určité pohodlnosti 

potenciálního návštěvníka, který řadu informací může získat na internetu a pokud mu  

tyto informace stačí, na veletrh nepojede. Pokud ale potřebuje další informace a kontakt 

s exponátem, pak přijede. Myslím, že právě proto bude muset být věnována velká 

pozornost zkoumání motivace návštěvnosti. Do veletrhů a výstav v podstatně větší míře 

nastoupí vědecké formy poznání. (19) 
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6. VOLBA VELETRHU 
Ač se to může zdát naprosto jasné, je velmi důležité, jaký veletrh se firma 

rozhodne navštívit a nebo na jakém veletrhu se firma rozhodne vystavovat. Vybrat 

správný veletrh není jednoduchá záležitost. Nyní uvedu příklad na sportovních 

veletrzích. Existuje zhruba 23 veletrhů, které se konají  po celém světě a zároveň se 

věnují sportovním potřebám. (14) Pouze 7-9 z těchto veletrhů má smysl navštívit. 

Některé veletrhy konající se v  Evropě se neustále opakují. Jediný rozdíl v těchto 

veletrzích  je místo jejich konání. V září je to v Německu a v říjnu v Itálii. Podle mého 

názoru nemá smysl navštěvovat dva naprosto podobné veletrhy. Je důležité zjistit, který 

veletrh je tím zásadním, a na kterém by jste neměli chybět. V ČR je to ze sportovních 

veletrhů  veletrh SPORT Life, který se každoročně koná v listopadu v Brně. (8) Je to 

vůbec jeden z největších a nejlepších sportovních veletrhů ve střední Evropě. Nemá 

tudíž cenu vystavovat na veletrhu v Praze, který se zpravidla koná v únoru, či cestovat 

do blízkého Polska. 

 

6.1. Úloha veletrhů a výstav 
Veletrhy představují nedílnou součást marketingových komunikací a jsou 

jedním z důležitých nástrojů komunikačního mixu. Veletrh je místem, kde získáváme 

informace, nové přístupy k řešení, podpory inovací i poznávání a vzdělávání. Veletrh 

slouží k uspokojování potřeb zákazníků a dokáže spojit reprezentaci firmy 

s představením výrobního programu a osobního kontaktu se zákazníkem. Citace z knihy 

Veletrhy a výstavy od J. Vysekalové: „Veletrhy a výstavy jako komunikační nástroje 

představují důležité marketingové nástroje pro dosažení podnikatelských záměrů, pro 

vytváření a udržení loajality zákazníků. Důvodů je samozřejmě více, ale jeden 

z nejdůležitějších je to, že umožňují osobní dialog.“ (1) Hlavním smyslem veletrhu je 

prezentace co nejširšího sortimentu a firem z daného oboru na jednom místě  v jednom 

čase.  

 

6.2. Tradice veletrhu 
Výběr veletrhu spočívá také v tom, jakou má veletrh tradici. Pokud se veletrh 

koná vůbec poprvé nebo podruhé ve své historii, není možné očekávat, že na veletrhu 

budou zastoupeny ty nejlepší značky a ta největší nabídka. Pokud je nový veletrh, 
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musíte počítat s tím, že všechno na veletrhu bude také nové a nabídka nebude největší. 

Návštěva takového veletrhu bývá většinou pouze ztrátou času. 

Veletrh musí mít finanční návratnost.  Pokud se rozhodnete navštívit veletrh na 

druhé straně světa, je nutné, aby se náklady na cestu vrátily a nejlépe návštěvu spojit 

s dalším obchodním jednáním v dané, či okolní zemi, popř. s návštěvou továrny. 

Jednoduše řečeno, účast na veletrhu se Vám vždy musí v určitém časovém horizontu 

vrátit. 

 

6.3. Tématické zaměření veletrhu 
Tématické zaměření veletrhu patří mezi faktory, které je nutné si uvědomit při 

úvaze o návštěvě veletrhu. Podle  názvu veletrhu nelze vše rozeznat. Navštěvujeme již 

několik let jeden veletrh v Číně, v městě Guangzhou, které leží na jihu země. Veletrh se 

nazývá Canton Fair. Tento veletrh probíhá vždy na jaře – duben a na podzim – říjen.  

 

 

Obrázek 1       CANTON FAIR 2006,  GUANGZHOU, ČÍNA 
( Zdroj: vlastní) 
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Každý veletrh má 2 fáze, což v praxi vypadá, že I. fáze veletrhu v dubnu probíhá  

v termínu 15.4. – 20.4. a II. fáze probíhá v termínu 25.4. – 30.4. Tento veletrh je 

neuvěřitelným způsobem rozsáhlý, jak plošně, tak i počtem vystavovatelů, kterých se 

zde vždy zúčastní zhruba 1500 na každé fázi veletrhu. (11) Veletrh  je velmi rozsáhlý a 

obsáhlý. Vystavují zde výrobci keramického zboží, papírenského zboží, výrobci skla, 

výrobních strojů až po výrobce dílů na kola a kompletních kol. Veletrhu se 

zúčastňujeme jako obchodníci. Vždy jedeme na tento veletrh s určitým cílem a určitou 

dopředu udělanou přípravou. Nicméně jsme neustále otevřeni novým nápadům a díky 

tomuto veletrhu, jsme například v loňském roce přivezli lyžařské přilby a v letošním 

roce přilby cyklistické. Věřím tomu, že kdybychom veletrh nenavštívili, nikdy bychom 

se pro obchodování s tímto druhem zboží nerozhodli. Ve svém důsledku došlo 

k rozšíření sortimentu firmy, což má samozřejmě ekonomický efekt, čímž se firma dále 

rozvíjí a zvyšuje svoji schopnost konkurence. 

 

 

Obrázek 2 CANTON FAIR 2006, HALA 24.1., GUANGZHOU, ČÍNA 
( Zdroj: vlastní) 
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6.4. Datum a místo konání 
Datum a místo konání je jedním z nejdůležitějších prvků při rozhodování, zda 

veletrh navštívit, či nikoliv. Nemá smysl navštěvovat veletrh, který se koná tzv. po 

sezóně. Canton Fair v dubnu, o kterém jsem se zmínila v odstavci výše, má pro nás 

mnoho kladů. V tomto časovém období probíhá plná příprava pro sezónu příštího roku a 

v době konání veletrhu objednáváme díly pro nastávající sezónu. Na veletrhu, případně 

při návštěvách v továrně se  s dodavateli domlouváme na změnách, inovacích, apod. 

V tomto období máme již  započatou výrobu rámů v továrně, která je asi 200km 

vzdálená od veletrhu, čehož samozřejmě využíváme a jedeme vždy zkontrolovat naši 

výrobu.  

V této době také vždy začátkem května probíhá velký a významný veletrh 

v Shanghai, a to Shanghai Show, která je neméně důležitá pro přípravu sezóny. (14)  

  Je důležité si zjistit, který veletrh je tím zásadním, a na kterém bychom neměli 

chybět, a to ať už z pohledu návštěvníka či vystavovatele. Je tedy důležité se 

informovat, kteří vystavovatelé – jaké významné firmy a společnosti se veletrhu 

zúčastní.  

Termín konání veletrhu je nutné si uvědomit také jako vystavovatel. Zboží musí 

být dodáno do ČR vždy v termínu. Případné potíže při výrobě, či komplikace 

s dopravou mohou ohrozit účast na veletrhu.  Může se stát, že doprava netrvá jeden 

měsíc jako obvykle, ale dva měsíce. Zmíněné měsíční zpoždění dodávky může 

kompletně zničit výstavu.  

 

6.5. Doprovodný program 
Mezi další faktory, které by mohly pomoci při rozhodování jakého veletrhu se 

zúčastnit, je úroveň a množství doprovodných programů. Na sportovních veletrzích to 

bývají různé předváděcí akce modelů kol, které se například předvádějí ve vytvořených 

rampových parcích a nebo si návštěvník může například kolo půjčit na projížďku. Tyto 

dvě akce jsou u návštěvníků velmi oblíbené. Při rozhodování, zda užít doprovodného 

programu, je nutné si předem zjistit zázemí, které veletrh poskytuje. Veletrh nemusí mít 

například správné prostorové možnosti k vytvoření ramp. Zjištění, zda veletržní 

prostory umožní realizaci našich nápadů, usnadní celkovou přípravu na veletrh. 
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Příklad: Na veletrhu SPORT Life 2006 byly například doprovodné programy 

typu: autogramiáda Komety Brno, módní přehlídka, možnost vyzkoušet si lezeckou 

stěnu, pohár silných mužů, maratón ve spinningu, promenáda historický kol, Biketrial, 

Muscle and Fitness Show a další. 

 Doprovodné programy se nemusí vždy konat pouze v prostorách veletrhu. Pokud 

se firma rozhodne, že součástí její účasti na veletrhu bude závod na kolech konaný 

v městě Brně, je velká pravděpodobnost, že o tento typ doprovodného programu bude 

taktéž velký zájem.  

Doprovodný program nemusí být pouze sportovního zaměření, ale je možné 

připravit přednášku a demonstraci na téma týkající se výroby. Firma vyrábějící  dřevěné 

výrobky může uskutečnit ojedinělou, částečně vzdělávací výstavu o objevování dřeva, 

jak dřevo milovat a poukázat na celou řadu možností, jak s dřevem pracovat. Je také 

možné uskutečnit soutěž o nejkrásnější dřevostavbu roku, apod. 

Je tedy patrné, že doprovodné programy nabízejí mnoho možností, jak 

návštěvníky zaujmout a pobavit. Je tedy pouze na Vás, jaký způsob prezentace si mimo 

stánek zvolíte. 

 

6.6. Propagace veletrhu 
V neposlední řadě je důležitá propagace veletrhu a jak je veletrh ve známosti u 

veřejnosti. Pokud se řekne v Číně Canton Fair, všichni tamní výrobci vědí o jaký veletrh 

se jedná a většina z nich se jej i účastní, protože je velmi obsáhlý. Letos jsme se našich  

dodavatelů zeptali, zda budou na veletrhu ISPO China Winter, který se poprvé konal 

v Pekingu, všichni řekli, že zde vystavovat nebudou. Pokud firma zvažuje jakého 

veletrhu se zúčastnit, musí pamatovat, že není důležité zúčastnit se 20-ti veletrhů ročně, 

ale stačí účast jen na několika veletrzích, které si pečlivě vybere. K výběru správného 

veletrhu slouží kalendář asociací veletržních pořadatelů. Přehled o sportovních 

veletrzích je vždy uveden v časopise Bike Europe.  

 

6.7. Veletrh jako nástroj pro budování image firmy, značky a produktu 
Budování image je jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů účasti na 

veletrhu. Image je pro nás obrazem, který si vytváříme o skutečných i imaginárních 

vlastnostech produktu nebo značky, představa o potřebách, které může produkt 
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uspokojit. Pro rozhodování o účasti na veletrhu je také důležitý image veletrhu jako 

média. Firma, která prostřednictvím veletrhů buduje, rozvíjí či vytváří svůj image, zde 

má možnost obracet se na všechny skupiny veřejnosti, které jsou z tohoto pohledu 

důležité. (1) 

 

6.8. Veletrh jako podpora prodeje 
Co chápeme tzv. „ podporou prodeje“, která je označována jako sales 

promotion? Vysekalová, Mikeš (2003) v publikaci Reklama – Jak dělat reklamu uvádějí 

definici: „ Marketingová technika používající v ohraničeném čase pobídek, které nejsou 

součástí běžné motivace spotřebitelů, s cílem zvýšit prodej. Jde tedy o souhrn různých 

nástrojů, které stimulují uskutečnění nákupu, např. soutěže, hry, akce na místě prodeje, 

výstavy, vzorky, prémie, kupony, atd.“ (3) 

 Veletrhy jsou z marketingového pohledu některými autory řazeny do skupiny 

nástrojů „podpory prodeje“. Tento efekt je nejžádanější, ale bohužel jeho míra je 

nejobtížněji prokazatelná. Veletrhy jsou specifické  místem a časem, kde je uplatněn 

další nástroj prodeje, a to jsou všechny akce, doprovodné programy, které pro 

návštěvníky připravují sami vystavovatelé. 
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7. VELETRH Z POHLEDU NÁVŠT ĚVNÍKA - OBCHODNÍKA 

7.1. Proč se zúčastnit veletrhu jako návštěvník – obchodník 
Když se rozhodnete navštívit veletrh jako obchodník, zjednodušeně řečeno si 

stačí koupit letenku, obstarat víza, mít náhradní fotku pasového formátu na veletržní 

vstupní kartu a můžete se zúčastnit veletrhu. Moje účast na veletrzích bývá z 90% právě 

z pohledu obchodníka. Veletrhy navštěvujeme hned z několika důvodů. Mezi ty 

významnější patří kontakt s již současnými dodavateli a také průzkum nové kolekce 

jejich zboží na příští sezónu. U některých společností odebíráme neustále stejné zboží 

již několikátým rokem, ale jde nám o to, se s nimi pozdravit a „prohodit“ pár zdvořilých 

vět. Není až tak důležité udělat kontrakt, ale s některými, i přes to, že spolu 

neobchodujeme, jsme dobří přátelé. Vždy se také jedná o případném snížení cen, 

urychlení termínu dodání, vylepšení současného výrobku dle našich představ, inovace, 

apod. 

Mezi další důležité důvody patří vyhledávání, případná změna současného 

dodavatele za nového. Toto hledání nemusí být vždy úspěšné, poněvadž je velmi 

problematické, zejména pokud se pohybujete na čínském trhu. Nabídka na veletrzích je 

v Číně neuvěřitelná a upřímně řečeno, člověk není schopen za 3-5 dní, kdy většinou 

veletrh trvá, projít důkladně všechny stánky a získat všechny důležité informace o 

dodavateli, které jsou nezbytné k případnému obchodu. Zde opravdu platí, že zboží, 

stánek a zaměstnanci nám musí nějakým způsobem tzv. padnout do oka. 

Veletrh slouží pouze k prvnímu kontaktu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud se 

nám nabízené zboží jako obchodníkovi na první pohled co se kvality a ceny týká líbí, 

následuje další kontakt. Ceny uváděné na veletrzích mohou být pouze orientační. 

Některé společnosti  na veletrhu ceny vůbec neposkytují, ale ceny na poptávané zboží 

zasílají většinou dva až tři dny po skončení veletrhu. Návštěva veletrhu samozřejmě 

dává a nabízí spoustu nových nápadů, s čím by se dalo obchodovat a co na domácím 

trhu chybí. 
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7.2. Hlavní a dílčí cíle návštěvníků 
Hlavní cíle návštěvníků na veletrhu jsou: 

- novinky a trendy, 

- výrobky, služby, firmy, 

- trávení volného času, 

- nakupovat, 

- obchodní kontakty, 

- obchodní jednání. 
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Graf 1  Hlavní cíle návštěvníků na veletrhu za rok 2006 
(Zdroj: Marketingové průzkumy vystavovatelů a návštěvníků v roce 2006, provedené 
Fakultou sociálních studií a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity). (18) 
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Dílčí cíle návštěvníků na veletrhu jsou: 

- novinky a trendy, 

- trávení volného času, 

- výrobky a služby, 

- nakupovat, 

- obchodní kontakty, 

- informace o konkurenci. 

 

Dílčí cíle návšt ěvník ů

77,1

60,9
51

44,7

14,3 11,7

0

20

40

60

80

100

1

Dílčí cíle (2006)

P
ro

ce
nt

a

Novinky a trendy

Trávení volného času

Výrobky a služby

Nakupovat

Obchodní kontakty

Informace o konkurenci

 

Graf 2  Dílčí cíle návštěvníků na veletrhu za rok 2006 
( Zdroj: Marketingové průzkumy vystavovatelů a návštěvníků v roce 2006, provedené 
Fakultou sociálních studií a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity). (18) 
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8. VELETRH Z POHLEDU VYSTAVOVATELE 
Pokud se firma rozhodne vystavovat na veletrhu, je dobré počítat se všemi 

organizačními problémy. Vystavovatel má daleko více povinností než jako pouhý 

návštěvník. 

 

8.1. Proč se zúčastnit veletrhu jako vystavovatel 
Můžeme říci, že důvodů, proč se zúčastnit na veletrhu je hned několik. 

Hlavní důvody účasti firmy na veletrhu: 

- vytvoření přehledu o firmách na trhu, 

- srovnání konkurenčních produktů, 

- vytvoření prostředí vhodného ke sjednávání obchodů, 

- sledování trendů na trhu a vývoje ekonomiky, 

- budování image firmy, 

- navázání a upevnění kontaktů, 

- podpora prodeje, 

- získávání a předávání informací. 

Proč se vlastně zúčastňujeme veletrhu? Z důvodu nalezení nových obchodních 

partnerů, prezentace nového zboží před potenciálními zákazníky, nebo jednoduše 

prezentace firmy na trhu. Firma by nikdy neměla říci, že má dostatek klientů a více jich 

nepotřebuje. Někdy se opravdu stane, že firma by vážně více zákazníků nepotřebovala, 

ale musí se společensky neustále prezentovat a připomínat. A to může dělat formou 

reklamy, firemních akcí, ale nepochybně také účastí  na veletrhu. Obchod je z velké 

části prezentování se na různých společenských akcích, navštěvování obchodních 

partnerů (dodavatelů i odběratelů), navštěvování veletrhů jako obchodník a na českém 

trhu je nutná účast na veletrhu i jako vystavovatel.  Jednoduše řečeno, musí nás být 

neustále vidět.  

Podle mého názoru a vlastní zkušenosti je velmi důležitý osobní kontakt, což je 

velmi často nazýváno „face to face“ – tedy tváří v tvář, kdy se můžete sejít s větší 

skupinou lidí, než je běžné při normálním chodu firmy. Veletrh bezpochyby patří  

k nejobsáhlejším informačním zdrojům, jaké v dnešní době existují. Ve srovnání 

například s internetem je výhodou veletrhu, že veškeré uvedené informace a případné 



 28 

nejasnosti o výrobcích Vám mohou zástupci firmy ihned vysvětlit a produkt můžete na 

místě blíže prozkoumat. 

Příklad: Naše firma se zúčastňuje každoročně veletrhu SPORT Life, který bych 

ráda ve zkratce představila a uvedla hlavní důvody pro naši firmu k účasti na tomto 

veletrhu. Mezinárodní sportovní veletrh SPORT Life má za sebou již 5. ročník. Za 

dobu svého působení se veletrh dostal na přední pozici v evropském veletržním 

kalendáři s tématem sport, čehož důkazem byl loňský ročník, rekordní co do počtu 

vystavovatelů i návštěvníků. Vystavovatelé prezentovali své výrobky a služby na 

výstavní ploše o 15% větší než v roce předchozím, výstavu přijelo zhlédnout téměř 

40.000 návštěvníků z 28 zemí. (13) 

SPORT Life prezentuje sportovní vybavení ve čtyřech základních sekcích: 

- cyklistiky – BIKE PRO, 

- indore, 

- outdoor, 

- fitness. 

 

 

Obrázek 3 SPORT LIFE 2006, BRNO 
( Zdroj: vlastní) 
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Současně s Mezinárodním sportovním veletrhem SPORT Life probíhá 

v samostatných výstavních halách Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů boat Brno 

a Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno. 

Nyní už je jasnější, že veletrhu by se měli zúčastnit opravdu všichni, kteří ve výše 

uvedených oblastech něco znamenají a nebo chtějí dokázat. 

Firmy se veletrhu zúčastňují zejména z následujících důvodů: 

- jeden z největších a nejvýznamnějších specializovaných veletrhů ve střední Evropě, 

- vysoká návštěvnost díky vhodnému spojení s akcemi orientovanými na sport a 

aktivní odpočinek, 

- strategická poloha umožňující snadné oslovení široké klientely ve střední Evropě 

- moderní výstavní haly na světové úrovni, 

- nadstandardní marketingová podpora a medializace, 

- atraktivní doprovodný program. 

 

8.2. Stanovení cílů účasti na veletrhu 
Důvody účasti kopírují také cíle, které by si měl každý, kdo se na veletrh chystá, 

stanovit. Mnohdy se však na tento důležitý první krok zapomíná. Pokud však cíle nejsou 

stanoveny, účast ztrácí smysl. Pokud si nestanovíte konkrétní a měřitelné cíle, není 

možné hodnotit jejich dosažení a tím efektivitu prezentace firmy na dané akci. Účast na 

veletrhu by měla být řádně naplánována a měla by mít jasně formulované cíle. (4) 

 

8.2.1 Cíle vystavovatelů 
Hlavní cíle vystavovatelů většinou bývají:  

- hledání zákazníků, 

- předvedení firmy, image, 

- předvedení standardních produktů, 

- předvedení nových produktů, 

- uzavřít konkrétní obchody, 

- zjistit, co se děje v oboru. 

To, na kolik % se výše uvedené cíle vyplnily vystavovatelům veletrhu SPORT Life 

2006 v Brně je uvedeno v příloze č. 1. 
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8.3. Samotná příprava na veletrh 
Připravit se na veletrh nebo výstavu je velmi náročné a je potřeba, aby 

v organizaci byl pracovník, který se přípravě věnuje, nebo má alespoň vědomosti a ví, 

na koho se v případě potřeby obrátit. I když se to zdá banální, vše začíná dobře 

vyplněnou přihláškou a obeznámením se s podmínkami účasti. Všechny formuláře 

nutné k přihlášení nám poskytuje organizátor veletrhu, výstavy. Jsou to zpravidla 

všeobecné informace, formulář na objednání venkovní a vnitřní plochy, formulář 

s podmínkami účasti na veletrhu, ceníky služeb, formulář pro zápis do katalogu 

veletrhu, další nabídky služeb a staveb expozic, možnosti jiných eventů nebo prezentace 

v rámci veletrhu mimo veletržní stánek. Zvláště důležité jsou podmínky účasti, které 

jsou závažným dokumentem rovnajícím se po podpisu objednávky smlouvě. Je nutné 

věnovat pozornost uvedeným storno podmínkám, omezením a jiným důležitým 

upozorněním. Všechny formuláře musí být vráceny do stanoveného termínu. Pozdní 

objednávky a náklady podání na poslední chvíli často vedou k přirážkám, nebo 

ke zbytečnému stresu při získávání informací.  

  

8.3.1. Tvorba rozpočtu a nákladů 
Nemusím snad ani zdůrazňovat, že účast na veletrhu jako vystavovatel je 

finančně velmi nákladná, tudíž je velmi důležité se rozhodnout, na kterém veletrhu bude 

firma vystavovat, a který veletrh přinese firmě takové úspěchy, aby se náklady na 

výstavu vrátily. V tomto směru je velmi důležité se rozhodnout v jaké zemi vystavovat. 

Pro naši firmu jako výrobce českých jízdních kol nemá absolutně žádný význam 

vystavovat na veletrzích v USA, Austrálii, či Německu. V těchto zemích panuje jiný trh, 

a zboží, které se zde vystavuje nemá nic společného se zbožím, které se prodává v ČR. 

Před dvěma lety jsme zjistili, že i vystavování našich výrobků na německém veletrhu 

nemá pro firmu potřebný efekt, protože i německý trh je natolik odlišný, že naše 

výrobku nebyly v německém prostředí konkurenční, i když byly levnější.  

Účast na veletrhu zahrnuje položky – přímé náklady, se kterými bychom měli 

dopředu počítat. 
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Přímé náklad: plocha, registrační poplatek, venkovní plocha, návrh, design a 

realizace výstavní expozice, vybavení stánku, aranžování stánku, média (elektrické 

přípojky, revize, přípojky vody/odpad/instalace, telefon, internet), vstupní a vjezdové 

karty nad rámec volných vstupů poskytnutých pořadatelem, náklady na kauce, spedice 

exponátů, úklid expozice a jiné drobné služby, oficiální tiskoviny, pozvánky na výstavu 

a propagační letáky, zápis do katalogu výstavy, hostesky na stánku. 

 

Nepřímé náklady: občerstvení na stánku, náklady na ubytování a diety 

pracovníků, marketingová podpora účasti. 

 

Z vlastní zkušenosti musím říci, že některé přímé náklady se Vás týkají pouze 

pokud se rozhodnete ve své historii vystavovat poprvé, protože například návrh a design 

stánku Vás v dalším vystavovacím ročníku nečeká, pokud se ovšem nerozhodnete pro 

úplně nový stánek.   

V dnešní době se firmy snaží ušetřit na výdajích a hledají nízkorozpočtové 

možnosti prezentace. (3)  

V příloze č. 4 jsou uvedeny náklady firmy MM s. r. o., které byly v roce 2006 

vynaloženy na účast veletrhu SPORT Life. 

 

8.3.2. Prosazování a prezentace účasti na veletrhu 
Nejdříve bychom měli začít našimi záměry na veletrhu. Pokud například chceme 

zvýšit mezi návštěvníky vědomí o nové společnosti nebo výrobku, je reklama tím 

nejvhodnějším prostředkem, jak toho dosáhnout. Většinu akcí připravuje katalog 

výstavy. Měli bychom si proto zajistit, že reklama je dodána té správné osobě a využít 

výhod bezplatné reklamy a upozornění na naši firmu, protože katalog je v řadě případů 

jediná tiskovina, kterou si návštěvník odnese z výstavy a archivuje. 

Vystavovatelé by měli zaslat svým stálým a eventuálním zákazníkům své 

materiály ještě před výstavou. Součástí této prezentace by měla být volná vstupenka na 

veletrh a zvací dopis, který bude konkrétně podněcovat k návštěvě našeho stánku. 

Od organizátorů si zjistíme, která média budou informovat o připravované akce. 

Musíme dbát na termíny uzávěrek a včas předložit své zprávy a fotografie. 
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Většina akcí nabízí jiné možnosti reklamy mimo stánek. Je to například 

prezentace pomocí bannerů, tašek, reklamních předmětů až po doprovodné programy. 

Během účasti bychom měli mít dostatek katalogů a reklamních letáků. 

Po skončení akce nezapomeňte rozeslat materiály poštou pro perspektivní 

zákazníky, s kterými jsme se z časových důvodů nemohli setkat. (6) 

  

8.3.3. Výběr správného personálu 
Výběr správného personálu je neméně důležité jako například výběr správné 

výstavní plochy. Některé firmy si zajišťují tzv. hostesky, které jsou dobré  k usazení 

potenciálního zákazníka ke stolečku a podání pohoštění. Hostesky by předně měly být 

dobře a zdaleka identifikovatelné, a to jak jejich oblečením a jeho barvami, ale také 

zřetelně viditelnými jmenovkami by mělo být na první pohled jasné nejen to, že se 

jedná o hostesky, na které se může návštěvník obracet s dotazy a přáními, ale také to, ke 

kterému konkrétním stánku (firmě) patří. Ani na okamžik by zákazník neměl upadnou 

do pochybností, zda tam přítomné nejsou pouze na návštěvě, apod. (7)               

Hostesky by měly být sympatické a vždy upravené, ale neměly by být na stánku 

pouze na ozdobu, jak se tomu tak někdy děje. Měly by svým chováním a vystupováním 

vytvářet příjemný první dojem, a to nejenom o stánku, ale i o celé firmě. Měly by být 

usměvavé, milé, ochotné, vstřícné a měly by vybízet kolemjdoucí k zastavení. Bohužel 

pochopitelným nedostatkem hostesek je, že nemají odborné znalosti o výrobcích, který 

stánek prezentuje. Většinou se proto zdráhají zastavovat potenciální zákazníky. Z těchto 

důvodů by měly mít organizační schopnosti a při neschopnosti zodpovězení dotazu, 

odkázat zákazníka na odpovědnou osobu.  

Na některých stáncích jsou přítomni pouze firemní pracovníci, kde je v tomto 

případě nutné slušné oblečení, nemusí však být společenské. Některé společnosti 

využívají svého reklamního oblečení a celý personál na stánku je například oblečen do 

jednotné košile s logem firmy. Výhodou této volby je, že ať se zeptáte kohokoliv na 

stánku na informaci ohledně vystavovaného zboží, všichni jsou schopni Vám poradit.  

Na stánku by každopádně měli být lidé, které když oslovíte, Vám budou schopni 

poradit a budou znát vlastnosti výrobku, cenu, apod., anebo Vás budou schopni odkázat 

na někoho, kdo Vám pomůže a nebudou nešťastně běhat po stánku a hledat někoho, kdo 

by jim pomohl – jak to obvykle dopadá při oslovení hostesky. Bohužel se nám však i 
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stalo, že osoba, která má na starosti celý blok Evropy neměla vůbec představu o 

výrobku. 

Je také dobré rozhodnout, kdo, a v který den bude na stánku přítomen. Každý 

den by měl být na stánku někdo kompetentní, kdo má pravomoc uzavírat obchody. 

Spíše než uzavírání obchodů, což se tolik na veletrzích neděje, je spíše podávání 

informací o ceně. Lidé, kteří jsou na stánku, by měli projevovat skutečný zájem o 

potenciálního klienta. Mělo by z nás být cítit, že se opravdu zajímáme o problémy 

návštěvníka a ne se pouze snažit jim vnutit naši nabídku. Na stánku by měla být 

přátelská a lehce neformální atmosféra, nikoliv však volnost. Již několikrát jsme viděli, 

že na stánku byli pouze dva pracovníci firmy, kdy jeden z nich spal na stole. Toto 

opravdu není ideální reklama. Dalším důležitým prvkem je, aby personál byl na stánku 

včas. Veletrhy většinou začínají v 9:00 a končí v 18:00. Už se nám několikrát stalo, že 

bylo půl desáté a na stánku nebyl žádný zástupce  firmy nebo naopak, že bylo půl šesté 

a stánek zel prázdnotou. Zaměstnanci by měli být stejně jako hostesky označeni 

visačkou, ale nemyslím si, že tato podmínka by byla zásadní, pokud se tak nestane. Měli 

bychom sami a bez vyzvání nabízet katalogy. Naše firma například řeší tuto situaci tím, 

že všude (po zemi, po stolech) nabízíme katalogy a každý návštěvník si může vzít 

katalog sám. Je nereálné, abychom byli schopni nabídnout všem kolemjdoucím katalog 

osobně. Personál na stánku musí být na styk s návštěvníky dobře připraven. Protože i 

zde platí heslo: „Náš zákazník, náš pán“ a všichni dobře víme, že je někdy velmi těžké 

se tohoto hesla držet. A pokud se této zásady nebudeme držet, ztrácíme potenciálního 

zákazníka. 

V prvních dnech, kdy veletrh bývá většinou pouze pro obchodníky, odborníky a 

novináře, nikoliv pro širokou veřejnost, by na stánku měli být nejvyšší představitelé 

firmy. (10) Zahájení veletrhu je totiž vždy významnou a velmi medializovanou oficiální 

společenskou záležitostí. 

Je také velmi důležité, aby na stánku byl alespoň jeden anglicky mluvící 

pracovník. Již se nám několikrát stalo, že v Asii byli na stánku pouze čínsky mluvící 

občané, a to je potom téměř neřešitelné dozvědět se například složení výrobku. Výměna 

vizitek sice proběhne a vše nutné se dořeší e-mailem, ale pro firmu to není zrovna ta 

nejlepší reklama. Návštěvník veletrhu musí odcházet ze stánku s přesvědčením, že 

s touto konkrétní firmo chce v budoucnu obchodovat. 
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Někdy je velmi obtížné se v den výstavy (bez předem domluvené schůzky) sejít 

s dotyčnou osobou, o které si myslíte, že by Vám mohla pomoci. Je velmi důležité si 

dopředu domluvit schůzky ve firmách  s dotyčnými osobami, kdy a v kolik se sejdete. 

Již se nám stalo, že s osobu, s kterou jsme se potřebovali sejít, ale bohužel jsme si 

nedomluvili schůzku dopředu, jsme se pouze pozdravili, ale na schůzku nebyl čas. Je 

důležité, aby na stánku byli lidé, se kterými celý rok obchodujete a jednáte, ať už 

telefonicky nebo pomocí e-mailů. Většinou mohou firmy šetřit na množství pracovníků, 

kteří se zúčastní veletrhu. Podle mé zkušenosti to nemá smysl. Pokud celý rok jednám 

například s Mr. Smithem, je nutné, abychom podmínky,   případné změny na příští rok 

taktéž domluvili na veletrhu s Mr. Smithem a nikoliv s Miss Phyllis. Díky tomuto 

vzniknout pouze komplikace, protože se musí celá situace řešit znovu, vysvětlovat, 

apod. Mohou vzniknout případná nedorozumění, která potom mohou mít za příčinu 

dodání zboží, které přesně neodpovídá našim požadavkům. Případným ušetřením na 

účasti zaměstnanců, potom firma například zaplatí daleko více za předělání objednávky. 

 

8.3.4. Doprovodný program veletrhů a jejich příprava 
Doprovodné programy jsou v současné době prakticky na každém veletrhu. 

Cílem doprovodných programů je vzbudit pozornost určitých cílových skupin, a to buď 

novináře, širokou nebo odbornou veřejnost, obchodní partnery a VIP hosty. 

 Doprovodný program by měl kopírovat současné vývojové trendy oboru. Pokud 

je doprovodný program nudný, může to naopak vystavující firmu poškodit, než ji 

přinést úspěch. Doprovodný program by měl být nedílnou součástí přípravy veletrhu a 

jeho celkové koncepce. Cílem doprovodného programu je zatraktivnit veletrh pro 

odborníky a specialisty, přilákat zajímavé osobnosti z oboru v rámci přednášek a 

diskusí. (5) Na sportovních veletrzích, které navštěvujeme to bývají různé předváděcí 

akce modelů kol, které se buďto předvádějí ve vytvořených rampových parcích a nebo 

si můžete například jízdní kolo  sami zapůjčit na projížďku. Tyto dvě akce jsou velmi 

oblíbené u návštěvníků. Je ale také  důležité si uvědomit, jaké je zázemí na veletrhu. 

Veletrh totiž nemusí mít správné například prostorové možnosti k vytvoření ramp. O 

doprovodném programu je třeba včas a na „správných místech“ informovat. Jejich 

příprava musí být součástí celkové přípravy veletrhu a informace musí být prezentovány 

s náležitým předstihem. 
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8.3.5. Poslední den veletrhu – likvidace expozice 
Posledním dnem konání veletrhu realizace výstavního programu zdaleka 

nekončí. Pokud jste si pronajali malý standardní stánek, jeho konstrukci složí i rozloží 

pověřená firma. Pokud jste na takovémto stánku měli plakáty, prezentační panely, je 

dobré je uschovat. Nejenže je budete moci použít na další výstavě, ale můžete jimi 

zpestřit firemní prodejnu, vstupní halu do firmy, nebo jej použít na dalších akcích. (2) 

 Pokud máte svůj vlastní stánek, je důležité si uvědomit, zda tento stánek budete 

používat i příští rok a nebo to byl poslední rok použití a příští rok stánek obnovíte. Je 

možné si najmout firmu, která Vám stánek postaví a opět složí. Naše firma si stavbu i 

rozložení stánku zajišťuje sama. Nejen, že je to úspornější, ale i organizačně jednodušší. 

 Pokud necháváte tvořit pokaždé zcela novou výstavní expozici a můžete si to 

dovolit, stejně by Vás mělo zajímat, co se stane s díly po jejím rozebrání. Měli by jste se 

zamyslet, zda Vám alespoň část panelů, podstavce a konstrukce neposlouží k jiné 

prezentační akci. Stánek by se měl použít maximálně 3-4krát, než se tzv. okouká. 

 Kromě kancelářských přístrojů a pomůcek, které si odvezete zpátky do firmy, je 

zde mnoho dalších věcí, které je potřeba někam umístit. 

 

Vybavení, které bylo při prezentaci použito: 

- nábytek – obvykle se vrací tam, kde byl zapůjčen, 

- exponáty – záleží na velikosti a ceně exponátů. Naše firma  použité exponáty 

používá k dalším prezentacím na jiných akcích a po skončení sezóny, exponáty, 

v našem případě jízdní kola a sportovní doplňky, sbalí zpátky do krabice a prodá za 

zvýhodněnou cenu, 

- zbylé tiskové a informační materiály – letáky a prospekty, mohou být použity na 

dalších akcích nebo na prodejně jako informace pro zákazníky, 

- koberce z výstavní plochy – obvykle se dělají kobercové výprodeje, kde je můžete 

prodat, 

- podstavce, stojany na prospekty, držáky – další vybavení, které lze použít na 

dalších akcích, či jimi vybavit prodejny a kanceláře, 

- tabule s logem, snímatelné plakáty, informační panely – opět lze tyto materiály 

využít pro doplnění reklamních ploch v prodejnách a kancelářích, 
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- propagační materiály – ty většinou nepřebývají, ale obvykle před skončením 

veletrhu již chybí. Pokud však zůstanou, je možné je uplatnit jako dárek pro 

hostesky či pořadatele veletrhu, kteří to jistě ocení, 

- dekorace a občerstvení – květinovou výzdobu můžete rozdat hosteskám a 

kolegyním z firmy, jako poděkování. Ze zbytku občerstvení lze udělat závěrečnou 

party na firmě, 

- jednotné oblečení – pokud mají hostesky ušité oblečení na míru a jsou bez Vašeho 

firemního loga, nabídněte jim je k odkoupení (mohou je využít na další akci). 

Nošené trička a kšiltovky, které bývají používány nejčastěji, nechejte pracovníkům 

a hosteskám jako suvenýr. (1) 
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9. RIZIKA VYSTAVOVATELE A VÝSTAVIŠT Ě 

9.1. Rizika vystavovatele 
 -   nesplnění časového termínu - organizátor určuje čas, kdy musí být dokončena 

likvidace výstavních stánků a exponátů. Exponáty a instalační materiál, které budou po 

této době nalezeny, budou odstraněny a uloženy na náklady a zodpovědnost příslušného 

vystavovatele. Organizátor je oprávněn přistoupit k veřejnému nebo soukromému 

prodeji, pokud exponáty nebudou vyzvednuty do 30 dnů s tím, že je povinen provést 

vyúčtování a zároveň započítat vzniklé náklady. 

 - nedodržení bezpečnosti - vystavovatel je povinen dodržovat pokyny vydané 

organizátorem nebo požární službou týkající se výstavby, výzdoby, bezpečnosti, údržby 

a likvidace jeho stánku, propagačních materiálů umístěných na stánku, vystavovaných 

exponátů, předmětů a použití dekorací. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, 

opravňuje vystavovatel organizátora k tomu, aby uzavřel jeho výstavní stánek bez toho, 

aby poté byl zodpovědný za jakékoliv následky takového opatření, přičemž 

vystavovateli nevzniká nárok na vrácení plateb.  

 - nezabezpečení průkazů - podmínkou pro cizí realizátory výstavních expozic je 

zabezpečení montážních průkazu, předložení živnostenského oprávnění pro tuto 

činnost. 

 -   nepovolené úpravy - zásahy do objektu haly nebo volných ploch jsou zakázané. 

Případné úpravy na žádost vystavovatele zabezpečí výhradně organizátor za stanovený 

poplatek s možností jejich odmítnutí. Při nedodržení tohoto pokynu může organizátor 

zrušit vystavovateli účast bez vrácení plateb.  

 - předběžná likvidace expozic - vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a stánky před 

ukončením výstavy. V případě porušení tohoto ustanovení vystavovatel neodvolatelně 

souhlasí s uhrazením sumy smluvní pokuty.  

 -  nedodržení termínu - v případě nedodržení konečného termínu pro opuštění 

výstavního prostoru bude účtována sankce ve výši 1 000 Kč/ m2 neuvolněné plochy. 

Všechny vícenáklady vzniklé organizátorovi při opožděné montáži či demontáži budou 

přefakturovány vystavovateli.  

 -  vznik škody - účast na výstavě je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel 

nebude činit organizátora zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na 

náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na výstavě.  
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 -  ztráta exponátů - organizátor nezodpovídá vystavovateli, spoluvystavovateli ani 

cizím realizátorům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a 

zařízení stánku, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, ať ke zničení nebo jinému 

poškození došlo před začátkem, během, nebo po skončení výstavy. Toto je možné řešit 

komerčním pojištěním. (9) 

 

9.1. Rizika výstaviště 
-   odpovědnost za úklid - organizátor zodpovídá za úklid, čištění výstaviště, hal a 

chodníku.  

 -  nedodržení podmínek - v případě, že organizátor v důsledku jím zaviněných 

okolností nemůže zrealizovat výstavu nebo zabezpečit její konání po celou dobu trvání, 

uvědomí o této skutečnosti vystavovatele. Vystavovateli tímto vzniká nárok na náhradu.  

 -  uplatnění reklamace ze strany vystavovatele  - vystavovatel může uplatnit 

reklamaci za práce a služby poskytnuté organizátorem u zodpovědného pracovníka bez 

zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději 48 hodin po ukončení akce. V 

opačném případě jeho právo zaniká. (9) 
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10. POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA VELETRHU 
V dnešní době je zázemí světových veletrhů opravdu téměř bezchybné. 

V dnešních dnech ve veletržních prostorách naleznete banku, poštu, informační centra, 

agentury zajišťující hotely a transporty, cestovní kanceláře, prodej letenek a jízdenek, 

restaurace, fast food občerstvení, kavárny, internet, překladatele a další služby, které jak 

vystavovatelům, tak obchodníkům zpříjemňují ty náročné dny strávené na veletrhu. 

Bohužel musím konstatovat, že srovnání tohoto zázemí veletrhu v Německu či 

ČR se se zázemím asijského veletrhu téměř nedá srovnat. Prostory, v kterých se v Číně 

vystavuje jsou větší – přímo obrovské, což se dá pochopit k počtu obyvatel a podniků, 

modernější a hlavně nabídka služeb v zázemí je daleko větší než na veletrhu v Německu 

a ČR. 

Sportovní veletrhy v Německu jsou konkurenčně schopné veletrhům v Číně. 

Veletrhy konané v Brně v areálu BVV, a. s., jsou co se zázemí týká slabší. Fakt, že 

výstavní prostory jsou menší je zcela pochopitelné a v tomto se nic měnit nedá. Česká 

republika má 10 milionů obyvatel a město Shanghai, v které se koná velký cyklistický 

veletrh, Shanghai Show, má 20 milionů obyvatel, tudíž je celkem pochopitelné, že 

v ploše a velikosti veletrhu se konkurovat nedá. Co se týká zázemí a úpravy prostor 

kolem výstavních hal, zde už by se konkurovat dalo. V Brně probíhá vždy v listopadu 

již zmíněný, největší veletrh v cyklistice a outdooru ve Střední Evropě zvaný SPORT 

Life. Úroveň veletrhu, co se týká vystavovatelů je velmi dobrá. Jsou zde vždy 

zastoupeny všechny důležité značky, které se v této oblasti na trhu objevují. Bohužel 

zázemí už tomu tolik nenasvědčuje. Například v areálu BVV, a.s. není žádná restaurace, 

kam by jste mohli s obchodním partnerem zajít na oběd. V prostorách jsou pouze stánky 

nabízející rychlé občerstvení. V Německu jsou na tom v tomto případě o něco lépe. Je 

zde vytvořeno příjemné venkovní posezení s několika stánkovými restauracemi, kde si 

můžete dát klasické jídlo a máte na výběr se 4 až 5 jídel. Okolní prostory jsou 

upravenější než na brněnském výstavišti.  

Pokud navštívíte veletrh v Číně, máte na výběr asi z 65-70 různých „bufetů“, 

kde je většinou k dostání klasická Cantonská čínská kuchyně. Toto číslo je ovšem 

ovlivněno počtem návštěvníků, u nás by v takovém případě byla zhruba čísla restaurací 

větší než množství vystavujících společností. I když tyto  „bufety“ nabízejí převážně 

čínskou kuchyni, na své si přijdou i milovníci hamburgerů a fast food občerstvení. Také 

zde myslí na fakt, že na veletrh přijedou návštěvníci z celého světa, a proto zde nechybí 
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jídlo pro návštěvníky muslimského vyznání. Je zde také na výběr z  venkovních 

kaváren, které jsou většinou využívány k posezení u kávy, či případné snídaně. 

Výzdoba a dekorace veletrhu je většinou tvořena množstvím vysázených květin a keřů.  
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11. NÁVRH EFEKTIVNÍ REALIZACE VELETRŽNÍ EXPOZICE 

11.1. Výběr výstavní plochy 
Jedním z nejdůležitějších prvků, které je potřeba si uvědomit je umístění stánku. 

Je samozřejmé  snažit se získat „nejlukrativnější“ místa, což znamená mít stánek 

v nejdůležitější hale a v této hale mít stánek co nejblíže ke středu haly. Tento faktor, kde 

máme umístěn stánek je velmi důležitý a může velmi ovlivnit výsledky z veletrhu a 

celkovou účast. Vystavovat v hale, kde nemá stánek žádná známá společnost, je daleko 

menší pravděpodobnost, že do haly přijde mnoho lidí. Při návštěvě veletrhu máme 

někdy  na výstavu pouze 2 či 3 dny, tudíž není možné, stihnout prohlédnout veškeré 

vystavovací plochy a většina času je věnována stánkům s významným jménem a na tzv. 

„no name“ firmy jednoduše nezbývá čas. Je tedy velmi důležité při podání přihlášky na 

veletrh také uvést, kde bychom rádi měli stánek umístěn a o tuto plochu „bojovat“ a 

žádat o nejlepší vystavovací plochy. I když se to zdá jako malichernost, není zrovna 

nejlepší, když nás jako výrobce jízdních kol umístí do haly, kde se vystavují stany a 

kempinkové doplňky. Bohužel i tyto případy se dějí. 

Pavilony nebo haly v kterých se vystavuje se liší nejen svojí velikostí, ale i 

polohou. Je tedy důležité, jestli je pavilon na hlavní trase veletrhu a nebo někde 

zastrčen. Brněnské výstaviště je v tomto směru trochu výjimkou. Většina veletrhů, které 

navštěvujeme nemají pavilony, ale haly, které jsou spojeny v jeden objekt. V tomto 

případě je tedy důležité, zda jste v hale č. 1 nebo v hale č. 5, která bývá většinou na 

konci. Jak jsem zmínila již dříve, v hlavních halách vystavují ty nejprestižnější světové 

značky.  

Umístění stánku může být dosti limitující a nebo naopak může nabízet nečekané 

možnosti prezentace. Některá místa jsou lépe umístěna na hlavních průchodových 

cestách, jiné jsou zase lépe prosvětlená denním světlem, apod. Na návštěvníky nepůsobí 

dobře uzavřený stánek, tzv. řadový stánek. Je zde málo místa a většinou zde bývá pouze 

jeden, dva stoly a když má vystavovatel momentálně jednání, tak se nově příchozí do 

stánku ani nedostanou a netrpělivě čekají před stánkem a po chvíli odchází.  

Vystavovatel má možnost  na některých veletrzích, zda chce vystavovat na volné 

ploše, nebo zda bude vystavovat v pavilonu či hale. 

Největší výhodou umístění stánku na volné ploše je skutečnost, že výstavní 

plocha je levnější. Pokud máte nějaké rozměrnější exponáty, jako například stavební 
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stroje nebo zemědělskou mechaniku, je volná plocha pro tyto exponáty vhodnější než 

pavilony a haly, zvláště pokud je hodláte předvádět v chodu. Musím ale říci, že i tyto 

různorodé stroje jsme již na Canton Fair viděli v halách a vzhledem k tomu, že pro tyto 

exponáty byly vyhraněny extra haly, výstava nijak nenarušovala okolní stánky. Problém 

volných ploch spočívá v tom, že podléhají počasí, což v různých ročních obdobích 

může být velmi nepraktické, například v zimě sníh. V takovém případě může počasí 

zásadně ovlivnit návštěvnost stánku, a to bez ohledu na vstřícnost personálu či řešení 

expozice.  

Výstavní plochy v pavilonech a halách bývají poměrně dražší než volné plochy. 

Bývá zde daleko větší koncentrace jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. 

V závazné přihlášce je nutné uvézt velikost stánku. (8) Při tomto výběru bychom 

se měli vyhýbat místům, které nejsou příliš lukrativní – jsou to stánky umístěné hned 

vedle vchodů, východů do pavilonu, v průchodech a přímo vedle nosného sloupu 

v pavilonu. Bohužel vystavovatel má omezený vliv na konečné umístění svého stánku. 

Při poslední výstavě na veletrhu SPORT Life jsme měli místo stánku rezervováno tři 

měsíce dopředu a dokonce i vystavovatelem potvrzeno. Nicméně tři týdny před 

výstavou nám rezervaci místa zrušili a přesunuli o šest metrů dále. 

Pro návštěvníky, ale i vystavovatele je důležitá orientace v pavilonech. Toto je 

samozřejmě úlohou pořadatele. Při vstupu na veletrh obdržíte plán veletrhu a také rozpis 

každé haly. Stánky bývají většinou značeny písmenem a číslicí. Některé stánky mají 

toto značení umístěno na nedostatečně viditelném místě, tudíž je těžké se orientovat. 

Někdy se také skutečnost značení od natištěných katalogů liší. Plán  výstaviště Canton 

Fair v Číně je v příloze č. 2. 

 

11.2. Výběr správné velikosti výstavní plochy 
Dalším důležitý prvek je velikost expozice. Zde platí, čím větší expozice, tím 

větší náklady. Velikost stánku ukazuje, jak velká a významná firma je. Toto přesvědčení 

ovšem také ne vždy platí. Na veletržní účasti se opravdu nedá šetřit. V případě 

nedostatku finančních prostředků, je lepší se veletrhu neúčastnit. (2) Ano, na tomto 

tvrzení sice pravda je, ale kdyby vystavovaly pouze firmy prestižní, užívající 

obrovských a luxusních prostor a stánků, nebylo by možné najít dodavatele, u kterých 

můžete nakoupit zboží za solidní ceny a za dobrou a konkurenčně schopnou kvalitu. 
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Stánek vypovídá o firmě mnoho a podle stánku si děláme určitou představu o firmě. 

Stánek má také váhu při rozhodování, zda s firmou obchodovat či nikoliv. Měli bychom 

dbát na to, zda objednaná velikost není příliš malá, či příliš veliká. Příliš natlačené zboží 

na sobě a nebo naopak jedno jízdní kolo na 3m² nepůsobí nejlépe. Musíme zvláště 

důkladně promyslet, jak využít všechny volné místa na stánku, jako například rohy 

expozice. Musíme si dobře spočítat kolik a jaké exponáty o jakých rozměrech 

představíme.  

Jelikož naší firmě v loňském roce zůstalo na skladě velké množství jízdních kol  

roku 2006, rozhodli jsme se vystavovat jak modely roku 2007, tak zbývající modely 

roku 2006. Museli jsem tudíž zvětšit expozici o modely roku 2006. Dále musíme zvážit, 

kolik stolů a židlí budeme mít na veletrhu, zda budeme mít nějaké zázemí typu 

kuchyňky a nebo recepční stolek, apod. Plochu stánku bychom měli tedy zhruba 

vyřešenou.  

 

 

Obrázek 4 SPORT LIFE 2006, STÁNEK FIRMY MM s. r. o., BRNO 
( Zdroj: vlastní) 
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11.3. Výběr a návrh stánku 
Nyní je důležité si uvědomit v jakém stylu a duchu bude samotný stánek. Je 

nutné se odlišit. Zpravidla pozornost návštěvníka přitáhne stánek, který je nějakým 

způsobem neobvyklý a zajímavý, než obvyklé čtyři stěny bez náboje. 

Realizace stánku je velmi finančně náročná, ale již jsme viděli stánky, které 

vypadaly jako pirátská loď, hrad, bambusový domek na pláži apod. Pokud chceme být 

extrémně odlišní, mělo by být i naše zboží. Vystavovat dámská jízdní kola určená pro 

starší generaci na stánku ve stylu pirátů není zrovna ideální. Image stánku odráží image 

firmy a jejich výrobků. Design stánku musí jednoznačně patřit k firmě.  

Výše popsané stánky pozornost přitáhnou, ale jsou velmi finančně náročné na 

realizace a bohužel tento typ stánku se rychle zapamatuje a pokud máte takovýto stánek 

již třetím rokem stejný, začne být nudný a nikoho již nezajímá. Stánky tohoto typu si 

mohou dovolit pouze společnosti velmi dobře finančně založené, které mohou stánky 

měnit každý rok. Doporučuji spíše stánek s nábojem a nápadem, ale ne příliš nápadný, 

protože takový stánek nemůžete použít několik let po sobě. Extrémní design stánku 

vždy přitáhne lidskou pozornost a veřejnost vždy stánek navštíví, i když víte, že 

s největší pravděpodobností nebudete mít zájem o jejich zboží, protože je drahé, apod., 

ale nikdy nevíte, co Vám na stánku „padne“ do oka a nakonec možná obchod přeci jen 

uzavřete. 

Jak velkou plochu potřebujeme pro zázemí, stoly a jakou plochu budeme 

potřebovat pro exponáty jsme si již promysleli. Teď je důležité si tyto plochy rozdělit – 

např. jednací stůl by měl být v klidnější části a naopak recepční pult s prospekty by měl 

být v průčelí. Musíme si uvědomit, že hlavní důvod výstavy jsou exponáty. Ty by tedy 

měly být umístěny na nejviditelnějších místech. V případě, že prezentujeme novinku, 

tak ta by měla stánku přímo vévodit, a to třeba označením, nasvícením, umístěním.  

Pokud stánek nemáte pouze pro sebe, ale sdílíte jej s další firmou či více 

vystavujícími firmami, stánek by pořád měl působit jednotným komplexním dojmem.  

Neměli bychom v žádném případě zapomínat na vyváženost mezi plochou expozice a 

celkovým pojetím stánku. (6) 

Příklad: Poslední veletrh, který jsme navštívili byla Taipei Show 2007 v březnu 

2007 v Taipei na Taiwanu. Máme dvě obchodní společnost, které nás na Taiwanu 
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zastupují a mnoho taiwanských dodavatelů. Většina dodavatelů a obě obchodní 

společnosti na veletrhu vystavovaly.  

Bohužel musím konstatovat, že jedna z našich obchodních společností měla 

stánek umístěn v hlavní hale, ale bohužel v 2. patře.  

 

 

Obrázek 5 TAIPEI SHOW 2007, TAIPEI, TAIWAN 
( Zdroj: vlastní) 

 

Jejich stánek byla „dlouhá nudle“, která jako cizího potenciálního příchozího 

zákazníka neoslovila. Jak  jsem již vysvětlila, je opravdu důležité mít stánek v prestižní 

společnosti okolních značek. Nicméně pouze toto není základ úspěchu. Pokud již máte 

stánek  v dobrém místě, nemusíte mít ještě vyhráno. Dalším důležitým faktorem 

k úspěchu je to, co na stánku vystavujete. Je velmi důležité jaký sortiment zboží budete 

chtít nabídnout – pokud jste obchodní společnost. Pokud jste výrobce určité značky, 

vystavujete pouze svoje zboží. Jsou stánky, které jsou spíže tzv. galeriemi a protože se 

jedná o drahé modely, většina lidí chodí do stánků tohoto typu pouze obdivovat luxusní 

model, ale koupi udělá opravdu málokdo. Firmy, jako je například naše, může 

vystavovat pouze výrobky, které sama vyrábí, což jsou jízdní kola, doplňky a díly. 

Obchodní společnosti, které pouze zprostředkovávají obchod mohou vystavovat 

cokoliv. V našem případě máme sortiment předem daný, tudíž se musíme  snažit, jak 
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bude zboží rozmístěno na stánku, jaký typ expozice zvolíme, jakým způsobem budeme 

zboží prezentovat a musíme vymyslet způsob, že zboží bude naaranžováno vtipně, 

zajímavě a hlavně pro veřejnost lákavě. 

Obchodní společnosti  mohou vystavovat jakýkoliv sortiment – musí ale být 

schopné vystavený sortiment dodat. Bohužel při poslední návštěvě Taipei Show 2007 

jsme potkali spoustu vystavujících obchodních společností, které na stánku neměly 

téměř nic, tudíž pro nás jako potenciálního zákazníka se stávají bezvýznamnými. 

Někteří měli na svém stánku mnoho výrobků, ale bohužel celé řešení expozice 

nevypadalo zajímavě a mnoho lidí by mohla kolem stánku projít bez povšimnutí. Je 

tedy opět velmi důležité si uvědomit a naplánovat, co za zboží budete vystavovat a 

jakým způsobem zboží naaranžujete, jak bude expozice vypadat celkově a co jste 

vlastně expozicí chtěli vyjádřit. 

 

11.4. Realizace výstavby stánku 
Vystavovatel má tři možnosti, jak bude realizovat výstavbu stánku.  

Vystavovatel má svůj vlastní stánek, který si může postavit sám a nebo si najme 

firmu, která expozici postaví. Naše firma si staví stánek sama. Nechali jsme si udělat 

zhruba před pěti lety návrh stánku od architekta a tento stánek neustále používáme. 

Konstrukce zůstává stejná a jelikož je konstrukce variabilní, můžeme stánek libovolně 

stavět a obměňovat podle počtu vystavovaných jízdních  kol. 

Další možností, která existuje je, že se o výstavbu stánku postará sám pořadatel. 

Pořadatel má k dispozici pracující tým na profesionální úrovni. Výhodou této volby je, 

že stánek bývá postaven včas a pokud nastanou nějaké komplikace (malý příkon 

elektřiny) postarají se o Vás přednostně. Pro pořadatele nebývá problém poskytnout 

„full service“- tedy vše, co je třeba. Musím přiznat, že BVV, a. s. jsou v tomto směru 

opravdu vstřícní a téměř bezproblémoví.  

Poslední možnost, která se nabízí, jak zrealizovat výstavbu stánku, je najmout si 

specializovanou výstavářskou firmu. Tyto firmy taktéž poskytují „full service“, kdy 

v tomto případě to znamená od samotného projektu až po realizaci. Tyto firmy mohou 

Vaši firmu také zastupovat při jednání přímo s pořadatelem. Ve skutečnosti to 

zjednodušeně vypadá, že zašlete přihlášku, zplnomocníte externí firmu a v první den 

výstavy přijdete na připravený stánek. Vím, že to zní velmi jednoduše, ale vzhledem 
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k tomu, že stánek i celá realizace je velmi nákladná a překvapení v první den výstavy 

nemusí být vždy nejlepší, je vždy lepší na realizaci dohlížet. (7) 

Stánek by měl být realizován tak, aby se v něm jak návštěvníci, tak i pracovníci 

stánku cítili co nejlépe. Zaměstnanci by zde měli mít místo na obchodní jednání, ale 

také místo na chvilku oddechu, kde se mohou v klidu najíst a napít. Z vlastní zkušenosti 

mohu říci, že takovéto místo má opravdu asi jenom jeden stánek ze sta a že někdy 

během veletrhu nemáte ani čas si dopřát  pár minut k odpočinku. K vyřizování 

obchodních jednání je nejlepší volba  patrový stánek, kdy v dolní části stánku jsou 

vystaveny exponáty a v patře se konají obchodní jednání. Stánek by měl být lákavý a 

mezi nejviditelnější stánky patří tzv. ostrovní stánky, kde jsou všechny čtyři strany 

otevřeny. Další možností je mít tzv. čelní stánek, kdy jsou otevřeny tři strany a rohový 

stánek, kdy jsou otevřeny strany dvě. Nejméně nabízí tzv. řadový stánek, poněvadž je 

otevřený pouze z jedné strany. Tento typ stánků využívají na evropských veletrzích 

většinou čínští vystavovatelé.  

Při výběru pro jaký stánek se rozhodnete je důležité si uvědomit o jaký typ 

veletrhu se jedná, o jakého vystavovatele se jedná a jakou velikost má pronajatá plocha.  

Pokud se rozhodnete spolupracovat s architektem, měli by jste mít představu o 

koncepci a zaměření expozice. Na stánku by vždy měly být Vaše loga, Vaše značka a 

měly by být použity barvy, které reprezentují Vaši firmu. Při realizaci stánku 

s architektem by jste měli mít dost času na důkladné prodiskutování návrhů a případné 

změny. Vše by mělo být časově naplánováno tak, aby nebyla ohrožena výstava. 

Expozice by měla procházejícího návštěvníka okamžitě zaujmout a předat základní 

informace o firmě a jejich produktech. Musíte vytvořit první dojem. Samozřejmě 

vnitřek expozice by měl být alespoň na rovnocenné úrovni jako zevnějšek. Velikost 

expozice není rozhodující, ale v tomto případě je rozhodující nápad. (1) 

Pokud se firma rozhodne vystavovat na veletrhu SPORT Life v Brně, tak v 

průběhu ledna stávajícího roku, kdy se má veletrh konat, obdrží nezávaznou objednávku 

výstavní plochy. Během letních měsíců obdrží závaznou přihlášku k účasti na veletrhu, 

kdy uzávěrka bývá většinou v první polovině měsíce září. Po odeslání závazné přihlášky 

obdrží zhruba do měsíce potvrzení účasti a také další důležité informace. Jednou 

z nejdůležitějších bývá asi Terminář přípravy a realizace akce, kdy uvedené termíny 

v něm je nutno dodržet.  
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Pokud bude zaslání Vaši objednávky opožděno, mají Veletrhy oprávnění 

k použití příplatků případně k vyřízení objednávky s omezením dle aktuální situace a 

nebo její odmítnutí. 

 

V Termináři bývají uvedeny zejména následující činnosti. 

- zápis do katalogu akcí, 

- objednat výstavbu stánku, nábytek, zvláštní vybavení expozice, 

- objednat služby euroISDN, připojení do sítě Internet, 

- zajistit si jednací a konferenční místnosti mimo expozici, 

- objednat vstupenky, katalogy, 

- objednat elektropřípojku, 

- objednat vodoinstalaci, kuchyňku, stlač. vzduchu, 

- objednat technické plyny, stlač. vzduchu, 

- objednat telefon, fax, 

- objednat hostesky, tlumočení na expozici, 

- zaslat projekt expozice ke schválení, 

- objednat květiny, úklid a individuální ostrahu stánku. 

Zahájení  samotné  montáže stánku  bývá tři  dny před výstavou. Během montáže je  

možné kdykoliv navézt exponáty. Je dobré si exponáty pojistit (včetně obalů), pro 

případ, že budou poškozeny nebo odcizeny, protože veletržní správa za tyto škody 

neodpovídá. Demontáž je možno zahájit až po skončení akce. Odvoz exponátů z areálu 

výstaviště musí být uskutečněno nejpozději do tří dnů po skončení akce.(9) 

Pokud vystavujete každoročně na stejném veletrhu,  není dobré mít každý rok 

stejný stánek. Změna expozice je více než nutná, aby zákazník viděl vývoj firmy.  

Změna stánku nemusí být totální, ale určitá změna by nastat měla. 
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12. ZHODNOCENÍ A ZÁV ĚR 

12.1. Zdroje pro hodnocení efektivity účasti na veletrhu 
Základním zdrojem pro měření efektivity je stanovení cílů, kterých chceme 

dosáhnout, a jejich porovnání se skutečností. Cíle účasti na veletrhu mohou být rozdílné 

a vystavovatel je může definovat v různých úrovních. Jedině v případě, že jsme si cíl 

jasně definovali, můžeme měřit efektivnost úsilí, které jsme vynaložili na jejich 

dosažení. Řada firem přichází na veletrh bez definování cílů. Studie AUMA z roku 

2006 uvádí, že prokazatelné cíle a efekty veletržní účasti dokáže definovat přibližně 

čtvrtina vystavovatelů. To znamená, že u zbývajících tří čtvrtin je již předem možnost 

hodnocení efektivity vyloučena. (17)  

 Pro hodnocení efektivity pak můžeme využít celou řadu zdrojů, jako například 

statistiky,  různé typy výzkumů, ankety, monitoring médií, analýzu shromážděných 

prezentačních materiálů a vizitek apod. 

 

12.2. Vyhodnocení výsledků 
V okamžik, kdy je veletrh, či výstava za námi, je práce hotová pouze ze dvou 

třetin.  Znovu si připomeňme, že výsledky hodnotíme ve vztahu k cílům, které jsme si 

určili. Podle studie z roku 2006 německé asociace výstav a veletrhů AUMA s názvem 

„Cíle a efekty veletržní účastí“ je schopno definovat prokazatelné cíle a efekty svých 

veletržních účastí nanejvýš 26% všech vystavovatelů. (17) 

Vystavovatel hodnotí následující kritéria: 

a) efekty naší účasti na veletrhu -  hodnotí se přínosy i nedostatky účasti na 

veletrhu.  

Hodnocení se archivuje, aby bylo v okamžiku potřeby snadno k nalezení a 

využití. Veškerá hodnocení se provádí s ohledem na předem vytyčené cíle naší 

účasti na veletrhu. (4)  I když určení efektů naší účasti na veletrhu není 

jednoduché, neměli bychom na tuto snahu zcela rezignovat. Efekty účasti na 

veletrhu se totiž zpravidla neprojevují okamžitě, nýbrž s jistým časovým 

zpožděním. Z praxe lze říci, že se může jednat o půlroční i delší posun. 

b) návštěvnost expozice – zde se jedná spíše o odhad, ale přesto lze návštěvnost 

alespoň přibližně odvodit od množství rozdaných katalogů. Pokud jsme ale 

katalogy dávaly pouze vážnějším zájemcům, bude celkový počet několikrát 
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větší, než počet rozdaných katalogů a zase naopak. Kvalita návštěvníků 

expozice je rozhodující. Zejména na odborných veletrzích záleží na tom, aby se 

uskutečnili kontakty s kompetentními pracovníky, nikoliv pouze s širokou 

veřejností. Veletržní čas se zmaří, když se na expozici nesejdou ti správní 

partneři. 

c) počet uzavřených kontraktů – nelze jednoznačně specifikovat, že uzavírání 

kontraktů na veletrhu je jediný cíl účasti na veletrhu. Kontrakty se velice zřídka 

uzavírají přímo na veletrhu. Většinou se uzavírají v nejbližší době po skončení 

veletrhu (například do 14 dnů, 1 měsíce). 

Tento ukazatel se dobře hodnotí, je-li možné porovnat počet kontraktů s počtem 

uzavřených smluv během naší loňské účasti. Je dobré dát toto číslo do poměru 

s plochou a v neposlední řadě lze samozřejmě porovnat výnosy z uzavřených 

smluv s vynaloženými náklady na účast (cena za pronájem plochy, apod.) 

Důkazem úspěchu je i samozřejmě to, že se nám například povedlo vzbudit 

zájem u novinářů o naši nabídku a rozhodli se o ní psát. 

 

 Podle potřeby se výzkumem zjišťují různá kritéria a faktory, z nichž sestává 

image organizace. U zákazníků můžeme zjistit jejich názory na profil, úroveň a kvalitu 

vystavující firmy, na její cenovou a obchodní politiku, ale také na spokojenost 

zákazníků, na úroveň inovací, marketing nebo názory na další skutečnosti utvářející 

image firmy.  

 

12.3. Závěr 
 Veletrhy zaznamenávají všude ve světě převážně trvalý růst. Nové veletržní 

kapacity rostou a plánují se v Itálii, Španělsku a Portugalsku, ale například také 

v Nizozemí. Rovněž v USA v průběhu dlouhého období poslední hospodářské 

konjunktury mimořádně profitovalo právě veletržnictví. Severoamerické firmy zde 

investovaly ještě v roce 2000 do svých veletržních účastí téměř 25 miliard USD. Růst 

veletrhů v komunikačním mixu firem vyvolal také zde rozšíření investic do kapacit 

výstavišť. Na první místo se v této zemi dostalo výstaviště v Las Vegas s 200 000 tisíci 

m² výstavních ploch v halách, kde se pořádá ročně na 27 veletrhů převážně globálního 

nadnárodního charakteru. Veletržní správy v Brně, Poznani a Budapešti patří 
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k nejvýznamnějším v příslušných regionech. Nové veletržní kapacity vznikají zejména 

v Číně, kde německé veletržní správy Düsseldorf, Hannover a Mnichov postavily nové 

výstaviště v Shanghai, které dominuje celému  regionu. (2) 

 Je vidět, že veletrhy mají dlouhou a bohatou historii. V rámci marketingové 

komunikace se zákazníkem právem patří mezi osvědčené a úspěšně prověřené nástroje. 

Vývoj veletrhů se v žádném případě nezastavil. Veletrhy si díky své vývojové vyzrálosti 

i nadále zachovávají své určující přednosti.  

Ve svojí práci jsem se pokusila shrnout hlavní marketingové přednosti, vlastní 

zkušenosti, ale i nároky, které účast na veletrhu nabízí a vyžaduje. Po prostudování a 

hlavně využití těchto doporučení v praktické přípravě na veletrhy, by mělo přinést lepší 

výsledky v marketingové komunikaci se zákazníkem nejen samotným vystavovatelům, 

ale i návštěvníkům.  
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 13.2. Informační zdroje elektronické  
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17. www.taipeitradeshows.com.tw 
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18. www.ifma-cologne.de 

19. www.sport-life.cz 

20. www.interbike.com 
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22. www.jedu.cz 
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13.4. Informační zdroje - semináře 
30. „Veletrh nejefektivnější prostředek prodeje. Jak naplánovat veletržní účast?“, duben 

2007 

 

13.5. Informační zdroje - studie 
31. AUMA MESSE TREND 2006 

32. AUMA MESSE TREND 2006 „Cíle a efekty veletržní účasti“ 
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13.6. Informační zdroje - veletržní materiál 
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