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www.bike-brno.cz
mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

soubûÏnû probûhly
SPORT Life
Mezinárodní sportovní veletrh

boat Brno
Mezinárodní v˘stava lodí 
a vodních sportÛ

Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ 
a obytn˘ch automobilÛ

7.– 10. 10. 2010
BRNO – V¯STAVI·Tù

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

V˘stavi‰tû 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 279

Fax: +420 541 153 068

E-mail: bike-brno@bvv.cz

www.bike-brno.cz
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197 vystavovatelÛ z 16 zemí *

v˘stavní plocha

pronajatá v˘stavní plocha 8 664 m2

zvlá‰tní pfiedvádûcí plocha 7 550 m2

celková v˘stavní plocha 16 214 m2

v˘voj poãtu vystavovatelÛ 2006 – 2010
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u Yingming Yang, prezident Tchajwanské

asociace v˘robcÛ jízdních kol a kom-
ponentÛ:
„Minul˘ rok do Brna pfiijelo vystavovat
devût tchajwansk˘ch firem, letos je jich
uÏ tfiináct a jsme rádi, Ïe zároveÀ mÛÏe-
me sledovat i rÛst celé v˘stavy Bike
Brno. Chci pogratulovat pofiadatelÛm 
k veletrhu, kter˘ se bûhem krátké doby
zafiadil mezi nejv˘znamnûj‰í cyklistické
pfiehlídky v Evropû.” 

José Antonio Hermida, ‰panûlsk˘ 
biker, vítûz MS 2010 kategorii cross
country:
„Byl jsem tady uÏ v roce 2006, ale 
tehdy veletrh nebyl tak velk˘. Je znát, 
Ïe cyklistická show v Brnû stále roste.
Letos tady je vidût více vystavovatelÛ 
a vût‰í stánky, coÏ svûdãí o rostoucí 
síle ãeského a v˘chodoevropského 
cyklistického trhu. Chci jménem profe-
sionálních jezdcÛ podûkovat v‰em 
vystavovatelÛm Bike Brno, protoÏe bez
jejich podpory bychom ná‰ sport vÛbec
nemohli provozovat.”

Libor Petfivalsk˘, fieditel spoleãnosti
PELL�S:
„V leto‰ním roãníku soutûÏe Bike Brno
Prestige na‰e spoleãnost zaujala jízd-
ním kolem PELL�S SEVEN Dura Ace,
které se stalo Nejlep‰ím ãesk˘m v˘rob-
kem v kategorii jízdních kol. Z ocenûní
máme radost a povaÏujeme si ho, mimo
jiné i proto, Ïe porota, která ceny udûlu-
je, je mezinárodní, pfiedem známá, a my
jsme získali tfii ocenûní ve tfiech roãní-
cích soutûÏe vÏdy s jin˘m typem kola.”

Ale‰ Zemánek, majitel spoleãnosti 
AZUB BIKE:
„V Brnû vystavujeme kaÏd˘ rok a nava-
zujeme tady kontakty se zákazníky. KdyÏ
jsme vystavovali poprvé, nikdo lehokola
neznal, ale dnes uÏ náv‰tûvníky nepfie-
kvapí. Díky na‰í opakované úãasti si lidé
zvykají, Ïe na cyklistickém trhu jsou 
i alternativní produkty, a stále víc se o na‰i
nabídku zajímají. TakÏe osvûta se povedla.” 

* Belgie, Bulharsko,

âeská republika, âína,

Francie, Itálie, Pákistán,

Polsko, Portugalsko,

Rakousko, Slovensko,

SRN, ·panûlsko, 

·v˘carsko, Tchaj-wan,

Velká Británie

dÛvody úãasti na veletrhu *

* Zdroj: Marketingové prÛzkumy vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ, provedené agenturou Ipsos Tambor.
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86 % pfiedvedení firmy, sortimentu, novinek

68 % navázání nov˘ch obchodních kontaktÛ

17 % spoleãenská akce, setkání s obchodními partnery

11 % uzavfiení konkrétních objednávek a obchodÛ

9 % pfiedstavení cen pro nastávající sezónu

1 % jin˘
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* Belgie, Bûlorusko, Bulharsko, âeská republika, âína, Ekvádor, Finsko, Francie, Guatemala,
Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Kanada, Litva, Loty‰sko, Maìarsko,
Nizozemí, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, ¤ecko, Slovensko, Slovinsko,
SRN, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

náv‰tûvníci

40 065 náv‰tûvníkÛ z 35   zemí *

8,0 % zahraniãních náv‰tûvníkÛ

228 akreditovan˘ch novináfiÛ

Statistika náv‰tûvníkÛ 
je spoleãná pro veletrhy 
SPORT Life, Bike Brno, 
boat Brno a Caravaning Brno.

náv‰tûvnost jednotliv˘ch pavilonÛ *

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

48 % vybavení pro cyklistiku

34 % vybavení pro sport – jiné

30 % vybavení pro zimní sporty

30 % vybavení pro turistiku a horolezectví

25 % jízdní kolo

17 % lyÏe, snowboard

9 % karavan, obytn˘ automobil, pfiívûs

4 % jachta, loì, ãlun

4 % vybavení pro potápûní

v˘voj zahraniãní náv‰tûvnosti
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profil náv‰tûvníkÛ

náv‰tûvníkÛ 
má rozhodující 
pravomoci ve firmû

náv‰tûvníkÛ 
nav‰tívilo tyto 
veletrhy poprvé

náv‰tûvníkÛ se povaÏuje 
za odborníka pro nûkter˘ 
z oborÛ veletrhu

náv‰tûvníkÛ aktivnû provozuje 
nûjak˘ druh sportu

* Zdroj: Marketingové prÛzkumy vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ, provedené agenturou Ipsos Tambor.

plánovan˘ nákup sportovních potfieb 
u náv‰tûvníkÛ v pfií‰tích 12 mûsících *

49 %

14 %

68 %

96 %

SPORT Life (outdoor, ostatní sporty) – pavilon A

Bike Brno (elektro kola) – pavilon P

Bike Brno (cyklistika) – pavilon F

Bike Brno (cyklistika) – pavilon V

Caravaning Brno – pavilon P

boat Brno – pavilon P

Testování jízdních kol v terénu – mimo areál v˘stavi‰tû

hlavní cíl 
náv‰tûvníkÛ

SPORT Life

Bike Brno

boat Brno

Caravaning Brno

37 %

14 %

6 %

43 %

podíl zahraniãních
náv‰tûvníkÛ

zahraniãí

âR

8 %

92 %

celková 
spokojenost 
s veletrhem *

ano

neutrální

ne

1 %

4 %

95 %

nav‰tíví 
i dal‰í roãník 
veletrhÛ *
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8 %10 %

82 %

88 %

80 %

80 %

79 %

68 %

65 %

29 %
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PELL'S SEVEN Dura Ace

V˘robce: Pell�s, s.r.o., www.pells.eu

Vystavovatel: Pell�s, s.r.o., www.pells.eu

Popis: Silniãní kolo, karbonov˘ rám SEVEN, komponenty Shimano Dura Ace, 
zapletená kola PELL�S RC50

KATEGORIE 1/A

Nejlep‰í ãesk˘ v˘robek – jízdní kola

Azub Eco Trike

V˘robce: Azub Bike

Vystavovatel: Azub Bike

Popis: První ãeská leÏatá tfiíkolka vyniká nepfiekonateln˘m komfortem, 
stabilním fiízením a pfiijatelnou cenou

KATEGORIE 1/B

Nejlep‰í ãesk˘ v˘robek – komponenty, pfiíslu‰enství, doplÀky

SPECIALIZED S-WORKS ROUBAIX SL3

V˘robce: Specialized Bicycle Components, INC., www.specialized.com

Vystavovatel: Specialized Eastern Europe s.r.o., www.specialized.com

Popis: Závodní silniãní kolo

KATEGORIE 2/A

Nejlep‰í design – jízdní kola
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Sensor ULTIMATE

V˘robce: ULTRASPORT s.r.o.

Vystavovatel: ULTRASPORT s.r.o.

Popis: Celolepená bunda. Membránov˘ materiál RIP DRY 10.000 vodního sloupce, 
10.000 g/m2 prody‰nosti

KATEGORIE 2/B

Nejlep‰í design – komponenty, pfiíslu‰enství, doplÀky

FOCUS Raven 2.0

V˘robce: Derby Cycle Werke GmbH

Vystavovatel: Derby Cycle Werke GmbH

Popis: Marathon HT 20 r. XTR, cello karbonov˘ MTB rám

KATEGORIE 3/A

VyváÏenost v˘robku z pohledu designu, kvality a ceny – jízdní kola

Augsburg M

V˘robce: VAUDE Sport GmbH & Co.

Vystavovatel: VAUDE Sport GmbH & Co.

KATEGORIE 3/B

VyváÏenost v˘robku z pohledu designu, kvality a ceny – komponenty, pfiíslu‰enství, doplÀky

JANO

V˘robce: GPdesignpartners GmbH, Austria, www.gp.co.at

Vystavovatel: GPdesignpartners GmbH, Austria, www.gp.co.at

Popis: Dualbike, fitnessbike, urban commuter bike

KATEGORIE 4

Otevfiená kategorie



5.– 8. 11. 2009
BRNO – V¯STAVI·Tù

10. – 13. 11. 2011
BRNO – V¯STAVI·Tù
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SOUBùÎNù PROBùHNOU: 
SPORT Life, boat Brno a Caravaning Brno


