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A cseh gazdaság 2017-ben 2,6 %-os GDP növekedéssel számol



Brnói Vásárvállalat – rekordszámok 2016-ban



2017 kiemelkedő vásárai



Májusban színes állatfelvonulás lesz Brnóban



Magyar kiállítói részvétel Brnóban

Budapest / Brno – 2017. február 15. | 2.6 %-os várható növekedési rátával a cseh gazdaságban 2017-ben is
töretlen a fejlődés. A kedvező konjunkturális környezetnek köszönhetően dübörög a munkaerőpiac, nő a háztartások
fogyasztása, ezáltal pedig növekszik a GDP.
A rekordbevételek fedezni fogják az állam növekvő kiadásait a 2017-es választási évben. A gazdaság pozitív
dinamikáját a vásárokon kiállítóként bemutatkozni kívánó vállalatok növekvő száma is tükrözi. A Magyarország és a
Cseh Köztársaság közötti kétoldali kereskedelem az előző évben elérte azt a rekordszámot, amelyre 2003 óta nem
volt példa. 2015 végén (legutóbbi hivatalos statisztikai adatok szerint) a kereskedelem üzleti forgalmának volumene
5,4 milliárd euró volt, amely cseh részről pozitív kereskedelmi mérleget mutat. A Csehországból Magyarországra
exportált termékek közül kiemelkedik a közúti járművek, elektrotechnikai eszközök, elektrotechnikai ipari termékek és
üzemi berendezések csoportja. Magyarországról ugyanezen árucsoportokon kívül Csehország gyógyszereket
importál.
2008 óta a Brnói Vásárvállalat történetének legeredményesebb éve a 2016-os esztendő volt. Több mint 50 vásár,
kongresszus és kulturális rendezvény az elmúlt évben több mint 780 ezer látogatót és nézőt vonzott a Brnói
Vásárvárosba.
„2016-ban nettó 224 ezer négyzetméter kiállítói területet értékesítettünk, míg a bruttó kiállítói terület megközelítette
a 600 ezer négyzetmétert. Ha Brnót és Bécset összekötnénk egy egyenes úttal, úgy a tavaly felépített standok az
út feléig érnének! Ha a gazdaság jól teljesít, úgy a vásárok is pörögnek. A szakvásárok ismét népszerűek és
pozitív gazdasági eredményeket várunk, amelyeket februárban fogunk publikálni. A 2016-os év vállalatunk
történetének egyik legsikeresebb üzleti éve volt“- mondotta Jiří Kuliš vezérigazgató. „Óriási igényt tapasztalunk
standépítés, illetve standüzemeltetés terén a Csehországon kívüli rendezvényeken is és ennek köszönhetően
rekordbevételről számolhatok be.“
A gépipari vásár (MSV) és az agrárgép vásár (TECHAGRO) a két legnagyobb rendezvényünk

Az MSV nemzetközi gépipari vásár továbbra is legkiemelkedőbb rendezvényünk, amely a magas nemzetközi
részvételnek és a szakvásár magas színvonalának köszönhetően Közép- és Kelet-Európa egyik legelismertebb
rendezvénye. Ami pedig a kiállítói terület méretét illeti, TECHAGRO mezőgazdasági gép- és berendezés
szakvásárunk rekorderedményt mutat és így Európa három legfontosabb agrártechnikai szakvására között foglal
helyet.
„A kiállítói jelentkezések kimerítik vásárterületünk kapacitását a csarnokokban és a szabad területen is. Az MSV
esetében is jóval több olyan jelentkezés érkezett, mint amennyinek eleget tudtunk volna tenni jól felszerelt, modern
csarnokainkban“- mondotta Jiri Kuliš. Az tavalyi év legtöbb kiállítót küldő országa Kína volt. Mint mindig, most is
nagy sikert könyvelhetett el Európa legnagyobb elektrotechnikai szakvására, az AMPER, amely a prágai Terinvest
szervezésében újra vendégrendezvényünk volt. A nagyközönségnek szóló vásáraink közül a Motosalon és a
„Sportlife – In-Joy – Dance Life Expo“ sport-, tánc- és élményfesztivál produkálta a legmagasabb látogatói
számokat. Ennek keretei között rendeztük meg a cseh „gaming“ versenyt és a „Youtubers“ találkozót, amelyeken
több mint 100.000 látogató vett részt. De látogatók ezreit köszönthettük a vásárvárosban a brnói egyetemisták
körében rendkívül népszerű Majális ünnepünkön, továbbá a kutyakiállításainkon és az évente megrendezett Rainbow
futóversenyen is. Nagy érdeklődésre tart számot a Gaudeamus szakképzési vásár és a ZELENÝ SVĚT, azaz
„Zöld Világ“ kertészeti vásár.
A 2017-es év kiemelkedő vásárai
Turisztikai vásárok indítják az évet
Az évet a hagyományok szerint az idegenforgalmi vásárok nyitják. A Go és REGIONTOUR 2017 turisztikai
szakvásárok a gazdasági fellendülés, a Csehországon belüli és kívüli desztinációk iránti egyre növekvő érdeklődés
atmoszféráját tükrözték. A két rendezvényen 26 országot képviselve több mint 800 kiállító mutatkozott be.
A vonzó desztinációk és a régiók konyhaművészetét prezentáló ínycsiklandozó finomságok több mint 30.000
látogatót vonzottak a Brnói Vásárvárosba.
STYL/KABO
Február 18 - 20. // Augusztus 19 – 21.
A STYL nemzetközi divat- és a KABO nemzetközi cipő- és bőripari szakvásár téli rendezvénye három nap múlva
nyitja kapuit. Ide várják a divatvásárokon résztvevő, a legújabb trendek széles palettáját prezentáló kiállítók
Csehország, Szlovákia és Közép-Európa kis- és nagykereskedőit.
MOTOSALON
Március 2 – 5.
Közép-Európa legnagyobb motoros szakvására a MOTOSALON. A rendezvény fővédnöke a Cseh Gépjármű

Importőrök Szövetségének Motorkerékpáros Szekciója (SDA), továbbá az Autóipari Egyesület (AIA). A
MOTOSALON szakvásár a Motorkerékpár Gyártók Európai Szövetségének (ACEM) hivatalos rendezvénye, amelyet
évenként váltva Prágában és Brnóban rendeznek. Idén – egy éves szünet után – a PVA Expo-Areal ad otthont a
rendezvénynek Prága Letnany városrészében. A vásáron minden Csehországban kapható márka jelen lesz,
bemutatkoznak a 2017-es év izgalmas szakmai újdonságai. Mindez és a gazdag kísérőprogramok 60 ezer
motorkerékpár rajongót fognak vonzani a rendezvényre.
AMPER
Március 21 – 24.
A Brnói Vásárközpont legnagyobb vendégrendezvénye az évente visszatérő Amper nemzetközi elektrotechnikai és
elektronikai szakvásár. Tavaly 23 ország 605 kiállítója mutatta be legújabb termékeit több mint 45.000 látogatónak.
A Csehországon kívülről érkező kiállítók magas arányának köszönhetően az AMPER Közép-Európa vezető
elektrotechnikai szakvására. A vásáron az alábbi országok kiállítói képviseltetik magukat a legnagyobb számban:
Németország, Lengyelország, Ausztria, Szlovákia és Svájc. A rendezvényt kísérő szakmai programok keretében
AMPER Motion címmel az elektromobilitás témaköre kap központi figyelmet.
Brnói építőipari vásárok
MOBITEX
Április 26 - 29.
Az építőipar és a lakberendezés témakörei az áprilisi vásárnaptárban találhatók. Ha valaki építkezik, föltétlenül ott
a helye a brnói építőipari vásárokon, hiszen itt minden megtalálható az építőanyagoktól kezdve a MOBITEX-en
bemutatkozó bútorokon át a textilekig és lakberendezési tárgyakig. A fával történő építészet témakörében a vásár
DSB szekciója nyújt modern megoldásokat.
URBIS
Április 26 – 29.
Az URBIS szakvásár nagyvárosok és kisebb települések részére mutat be intelligens megoldásokat. Itt találkoznak
a kommunális szolgáltatások terén új, okos technológiai megoldásaikat kínáló vállalatok a városok és kisebb
települések helyi döntéshozó vezetőivel. A szakvásár első konferenciájának címe: „Czech Smart 2017 – Touch the
Future“. Szervezője Csehország legolvasottabb gazdasági lapja, a
kommunális értékteremtés legújabb eredményei kapnak teret.

Hospodarske noviny. A konferencián a

Országos Állattenyésztési Kiállítás, ANIMAL TECH, NATUR EXPO BRNO és Országos
Vadászati Kiállítás
Május 11 – 14.
Május közepén színes állatfelvonulás lesz Brnóban! Egy új vásárnégyes mutatkozik be, amely az állattenyésztés, a
vadászat és a tájépítészet témaköreinek újdonságait kínálja. A látogatókat színes kísérő programok várják, pl.
állatversenyek és lovak, juhok, sertések, kecskék bemutatói, továbbá várja az érdeklődőket egy méhészeti kiállítás is.
Megismerhetjük a legújabb állattenyésztési gépeket és technológiákat, állatgyógyszereket és állateledeleket. Az
állattenyésztési témakörrel párhuzamosan rendezik a NATUR EXPO BRNO kiállítást, amely többek között a tájat
érintő klímaváltozással és vízmegtartással foglalkozik.
STAINLESS
Május 17 – 18.
A STAINLESS nemzetközi nemesacél szakvásár 2009 óta mutatkozik be a Brnói Vásárközpontban. A rendezvény
a rozsdamentes acél iparágának kiemelkedő nemzetközi részvételt felvonultató szakmai találkozója mind kiállítói,
mind pedig látogatói oldalról. A vásáron 150 vállalat mutatja be termékeit, közülük 80% Csehországon kívülről
érkezik. A látogatók száma meghaladja az ezret, közülük 40% érkezik Csehországon kívülről.
IDET/PYROS/ISET
Május 31 – Június 2/3.
Az IDET, PYROS, ISET vásárhármas két év után újra várja a szakembereket a Brnói Vásárvárosban. A
védelem és haditechnika, a bűnüldözés és biztonságtechnika, valamint a tűzvédelem nemzetközi szakvásárai választ
adnak a legújabb szakmai kérdésekre és kihívásokra a rendőrség, a hadsereg, a határőrség és számos civil védelmi
szervezet számára, továbbá fontos találkozóhelyet nyújtanak a hatóságok képviselőinek. A világszerte növekvő
biztonsági kockázat egyre szélesebb körű beszerzési követelményeket támaszt a biztonság terén működő
hatóságoknak és szervezeteknek. Az IDET, PYROS és ISET szakvásárokon 50 országból több mint 460 kiállító
mutatkozik be várhatóan 30.000 szakmai látogató előtt.
MSV / TRANSPORT & LOGISTIKA / ENVITECH
Október 09 – 13.
Az MSV nemzetközi gépipari vásár immár több mint fél évszázada a Brnói Vásárvállalat zászlós hajója. Idén 58.
alkalommal nyitja kapuit!
Az MSV-vel párhuzamosan várja a szakmát a TRANSPORT & LOGISTIKA nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakvásár, illetve az ENVITECH nemzetközi környezetvédelmi vásár. Idén több tucat indiai vállalat
mutatkozik be az MSV-n, ugyanis India lesz a vásár partnerországa. A rendezvény központi témája az

automatizálás és az Ipar 4.0 – a napjainkban zajló negyedik ipari forradalom.
WOOD-TEC
Október 31 – November 3.
A WOOD-TEC a Cseh Köztársaság legjelentősebb nemzetközi fafeldolgozó-ipari szakvására. Az idei vásár
kiemelt témaköre a bútorgyártásban használt fafeldolgozó gépek lesznek. A 2015-ben rendezett WOOD-TEC 20
országból 297 kiállítónak adott otthont, míg a látogatók száma az eddigi 10 ezres határt túllépte további 700
szakemberrel. A jól bevált WOOD-TEC ARENA keretében ez évben is számos témakör kap teret, a kísérőprogram
pedig a legmodernebb szakmai berendezések és technológiák gyakorlati versenye lesz.
Magyar kiállítói részvétel Brnóban
2016-ban a brnói vásárokon összesen 66 magyar kiállító vállalat mutatkozott be rekordnagyságú, összesen 1617 m2
kiállítói területen. A legnagyobb kiállítói jelenlét közel ezer m2-en a TechAgro nemzetközi mezőgazdasági
gépvásáron volt, az őszi gépipari kiállításon, az MSV-n pedig több mint 260 m2-en állítottak ki magyar cégek.
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GO-n, az élelmiszeripari kiállításon, a SALIMA-n, a mezőgépvásáron, a TechAgro-n, valamint a vadászati
kiállításon, a SILVA REGINA-n.
2017-ben különösen nagy érdeklődés tapasztalható a magyar cégek részéről a divatvásár, a STYL; valamint a
gépipari kiállítás, az MSV iránt.
További információk: http://www.bvv.cz, valamint www.bdexpo.hu
Magyarországi képviselet:
BD-EXPO Kft.
Máté Szilvia
1122 Budapest, Maros u. 12/b
Tel.: 1/346-0273
E-mail: office@bdexpo.hu

