STAVOTECH - OJEDINĚLÁ MARKETINGOVÁ PŘÍLEŽITOST NA MORAVĚ
Vážení obchodní přátelé,
olomoucký veletrh Stavotech má už delší dobu nadregionální charakter. Jeho
statistiky v oblasti vystavovatelů i návštěvníků pozvolna rostou. Co je za tím? Péče
o odborně i početně kvalitní návštěvnost, rekonstrukce a rozšíření olomouckého
výstaviště a také poznání ﬁrem z končících „hubených“ let stavebnictví – že dlouhodobý
a pravidelný marketing se vyplatí.
Buďte u toho i vy a načněte s námi druhou padesátku olomouckých stavebních
veletrhů! V pořadí 51. pokračování jarního stavebního a technického veletrhu
STAVOTECH OLOMOUC se uskuteční ve dnech 31. března – 2. dubna 2016.
Veletržní expozice v pavilonu nebo na venkovní ploše je „živým inzerátem“
na vaši ﬁrmu – jedním pohledem návštěvníci získají přehled, co nabízíte, jedním
rozhovorem možná získáte jejich důvěru a oni se stanou vašimi zákazníky. Osobní
kontakt je klíčový, neosobně inzerovat v regionálních médiích můžete po zbytek roku.
Na jarním Stavotechu se bude fyzicky prezentovat ke dvěma stovkám vystavovatelů.

OLOMOUC
Výstaviště Flora

31. 3. – 2. 4. 2016
Nový moderní pavilon A olomouckého výstaviště je při Stavotechu
zcela zaplněn - buďte zde i vy.

Nezbytnou součástí celého projektu je rozsáhlá reklamní kampaň. Zahrnuje
širokou venkovní reklamu vč. billboardů, pravidelnou celoroční inzerci v odborných
periodicích i regionálním tisku, spoty v regionálních rádiích i TV, reklamu na mnoha
regionálních i oborových webech, Veletržní zpravodaj do schránek (62.000 ks), adresné
pozvánky zasílané cca 13.000 odborníkům stavebního oboru v regionu a především
více než 300.000 volných vstupenek, šířených různými cestami plošně i cíleně
např. po stavebních, katastrálních i obecních úřadech. Odbornou veřejnost bezesporu
přitáhnou také doprovodné programy a výstavy. Letošní novinkou jsou Dny stavebních
novinek a řešení, jejichž funkcí bude kromě posílení odborné návštěvnosti také umožnit
prezentaci ﬁrmám, které necílí na koncové zákazníky.
Více informací ke všem variantám prezentace najdete na vložených materiálech
– případné další Vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech. Děkujeme Vám
za pečlivé zvážení naší nabídky.
Na setkání v Olomouci se těší

Petr Nasadil
manažer veletrhu
P.S. Využijte také nabídky prezentace na stavebních výstavách v dalších městech po
celé ČR – Třebíč, Hodonín, Jihlava, Uherské Hradiště, Svitavy, Tábor, Ústí n. Orlicí,
Trutnov, Kladno, Frýdek-Místek, Opava, Valašské Meziříčí, Domažlice, Rychnov
nad Kněžnou a Plzeň – veškeré informace najdete na www.omnis.cz.
P.P.S. Stavotech je i online – sledujte bonusový web Stavotech.cz a přidejte si
Stavotech na Facebooku – budete v obraze!

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

NOVINKA

DNY
STAVEBNÍCH
NOVINEK
31. 3. – 1. 4.
A ŘEŠENÍ
Nová doprovodná akce veletrhu Stavotech Olomouc, která představuje marketingové
řešení pro výrobce a importéry stavebních materiálů a technologií s důrazem
na cílené oslovení odborníků.
Chcete představit nový výrobek, technologii, technické řešení? Zajímají vás především
odborníci a zástupci ﬁrem ze stavebnictví? Nedodáváte koncovým zákazníkům a nechcete
či nemáte možnost být k dispozici návštěvníkům veletrhu tři dny ve výstavní expozici?
Pak právě pro vás jsou Dny stavebních novinek a řešení určeny.
Cílem není představit celý ﬁremní sortiment, ale právě konkrétní novinku, produktovou
řadu nebo novou technologii zejména, ale nejen, odborné veřejnosti. Doručení vašich
informací do správných rukou - či spíše hlav – je zajištěno kombinací několika marketingových
postupů:
EXPO +

MÉDIA +

LIDÉ +

OCENĚNÍ

Na vyžádání vám zašleme podrobné propozice a přihláškovou dokumentaci k akci.
Kontaktujte: Ing. Eva Fuglíčková – manažerka projektu, tel.: 588 881 427, 776 711 499,
e-mail: fuglickova@omnis.cz. Také na www.omnis.cz a www.stavotech.cz.

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU
STAVEBNICTVÍ

VYTÁPĚNÍ A INSTALACE

ZAHRADA

• Stavební technika, nástroje, nářadí
• Stavební materiály
• Stavební chemie
• Stěna, střecha a podlaha
• Stavební instalace
• Izolace
• Stavba
• Ostatní produkty a služby

• Vytápění
• Rozvod vody a páry
• Vzduchotechnika a klimatizace
• Chladící technika
• Měření, regulace a řízení

• Zahradní nábytek
• Zahradní domky
a chatky, pergoly
• Stinící prvky
• Krby, grily, udírny
• Zahradní architektura

BYDLENÍ
• Nábytek
• Bytové doplňky
• Bytový textil
• Služby pro bydlení

BAZÉNY A SAUNY
• Bazény
• Sauny a infrakabiny
• Whirpooly, hydromasážní vany
• Zastřešení bazénů a whirpoolů
• Bazénová chemie
• Příslušenství



PŘIHLÁŠKA
Uzávěrka přihlášek
do 18. 3. 2016
Po uzávěrce přijímáme přihlášky jen do vyprodání plochy a bez garance zajištění všech služeb
Uzávěrka pro doprovodné programy
do 19. 2. 2016
Prezentace formou přednášky nebo praktické ukázky se zveřejněním v harmonogramu doprovodného
programu na pozvánkách pro návštěvníky a v tisku



SLUŽBY
Podklady pro výstavbu veletržních expozic a grafických prací



VELETRŽNÍ ZPRAVODAJ
Uzávěrka podkladů

8. 3. 2016



VELETRŽNÍ PRŮVODCE - VIZITKA
Uzávěrka podkladů
18. 3. 2016



VÝSTAVA
Instalace expozic
Výstavní doba
Likvidace expozic

do 18. 3. 2016
Distribuce

24. – 25. 3. 2016

Distribuce 31. 3. – 2. 4. 2016
29.
30.
31. 3. – 1.
2.
2.

3.
3.
4.
4.
4.

2016
2016
2016
2016
2016

12
8
9
9
17

–
–
–
–
–

18
20
18
17
24

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

PŘEHLED AKCÍ společnosti Omnis Olomouc, a.s. v roce 2016
STAVÍME, BYDLÍME
■ 3. – 4. 2. ■ TŘEBÍČ
STAVÍME, BYDLÍME
■ 12. – 13. 2. ■ HODONÍN
STAVÍME, BYDLÍME
■ 17. – 18. 2. ■ JIHLAVA
STAVÍME, BYDLÍME
■ 26. – 27. 2. ■ UHERSKÉ HR ADIŠTĚ
STAVÍME, BYDLÍME
■ 16. – 17. 3. ■ SVITAV Y
STAVOTECH
■ 31. 3. – 2. 4. ■ OLOMOUC
STAVÍME, BYDLÍME
■ 7. – 8. 4. ■ TÁBOR
STAVÍME, BYDLÍME
■ 13. – 14. 4. ■ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
STAVÍME, BYDLÍME - KRKONOŠSKÝ VELETRH
■ 29. – 30. 4. ■ TRUTNOV
STAVÍME, BYDLÍME - KLADENSKÝ VELETRH
■ 7. – 8. 5. ■ KLADNO
STAVÍME, BYDLÍME - FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH
■ 20. – 22. 5. ■ FRÝDEK-MÍSTEK
STAVÍME, BYDLÍME - OPAVSKÝ VELETRH
■ 28. – 29. 5. ■ OPAVA
STAVÍME, BYDLÍME
■ 4. – 5. 6. ■ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
STAVÍME, BYDLÍME - CHODSKÝ VELETRH
■ 12. – 14. 8. ■ DOMAŽLICE
MARKETING MIX
■ 15. 9. ■ PR AHA
STAVÍME, BYDLÍME - TEPLO ORLICKO
■ 16. – 17. 9. ■ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
MARKETING MIX
■ 22. 9. ■ BRNO
ELEKTROFEST
■ 4. – 5. 10. ■ PLZEŇ
MODERNÍ DŮM A BYT
■ 14. – 16. 10. ■ PLZEŇ
ŽENA A DOMOV
■ 14. – 16. 10. ■ PLZEŇ
■ 3. – 5. 11. ■ OLOMOUC
STAVOTECH - MODERNÍ DŮM
EKOENERGA
■ 3. – 5. 11. ■ OLOMOUC
MOR AVSK Á DŘEVOSTAVBA
■ 3. – 5. 11. ■ OLOMOUC

KONTAKT NA POŘADATELE
Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, www.omnis.cz
IČ: 25844822, DIČ: CZ25844822
Manažer veletrhu:
Mgr. Petr Nasadil, tel.: 588 881 422, fax: 588 881 445, mobil: 608 711 422, e-mail: nasadil@omnis.cz

