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Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2018 pro  
MINIPIVOVARY 

 
Vážení obchodní přátelé, 
dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů předložil 
nabídku k účasti na dalším ročníku „Festivalu minipivovarů“ při Mezinárodních potravinář-
ských veletrzích SALIMA. V rámci přípravy jsme spolu s členy svazu zapracovali do koncep-
tu Vaše požadavky a náměty z pilotního ročníku 2016. Prezentace Vaší společnosti tak 
bude efektivní a ekonomicky výhodná. 
Co je pro Vás připraveno: 
 

1. Třídenní prodejní akce v rámci veletrhu SALIMA 2018 
a. Samostatně řešený vstup a doba konání 
b. Termín 1. až 3. 3. 2018 (čt – so) 
c. Otevírací doba 10:00 – 21:00, v sobotu 10:00 – 17:00 

2. Osvědčené jednoduché expozice. V ceně je zahrnuta plocha, kompletní pre-
zentační místo (stánek) vybavený výčepem (Thermotechnika TC), zajištění 
degustačního skla (Sahm), přívod el. energie k výčepnímu zařízení, společná 
skladová zázemí , servis a sanitace výčepního skla, obsluha, ostraha 

3. Lukrativní místo v pavilonu “C“ brněnského výstaviště, v lokaci s velkou koncen-
trací potencionálních klientů a samostatným režimem vstupů 

4. Free WIFI pro vystavovatele 
5. Servisní volný vjezd (z důvodů průběžného doplňování zásob, parkování přímo u 

pavilonu) 
6. Možnost spolupodílet se na mediální kampani veletrhu (zapojíme Vaši značku, 

firmu, nápad ….) 
 
Cena:  

4.700 CZK bez DPH pro členy ČMSMP 
6.000 CZK bez DPH pro nečleny 

 
 
Díky partnerovi této sekce - Českomoravskému svazu minipivovarů - neplatíte registrační 
poplatek. 
 
Tradičně výhodná nabídka: 
Finanční zátěž na jednotlivé firmy se nám podařilo upravit díky tomu, že: 
Velikost a místo stánku (expozice je unifikovaná), skladové prostory, technické přívody a 
zázemí je společné pro více firem, visuál jednotlivých stánků si sami graficky dovybavíte 
(rollUp, banner, POS, POP materiály ….).  
!!! Držitelé značek kvality KLASA a Regionální potravina, kteří reagovali na nabídku 
adresovanou na Vaše společnosti ve spolupráci se Státním zemědělským intervenč-
ním fondem, mohou využít této zvýhodněné nabídky a přitom zůstat umístěni v zóně 
„Festivalu minipivovarů“!!! 



 
 
 
 
 
 

   

Veletrhy Brno 
Výstaviště 1 
647 00 Brno 
Czech Republic 
 
 
IČO 25582518 
Obchodní rejstřík 
Krajský soud v Brně 
Oddíl B vložka 3137 
 
 
Tel: 541 152 945 
Fax: 541 153 033 
Email: salima@bvv.cz 
www.bvv.cz/salima 

Kde se budete prezentovat, aneb kulturní prostředí a servis nade vše… 
 
Veškerá prezentační místa, technické přívody, výčepní zařízení bude 
připraveno na místě. 

 
 
…jak to bude vypadat 
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Koho Vám zveme: 
 
Návštěvníky z oblasti provozů hotelů, restaurací a barů. Milovníky piva. 
Vysokoškolské studenty - Brno je městem studentů a jejich podíl na návštěvě 
může být při připravené komunikaci značný. Mnoho dalších. Očekávaná 
návštěvnost je cca 7000 osob. K zákazníkům připočtěte i téměř 800 zástupců 
ostatních vystavovatelů, kteří si tak širokou nabídku kvalitního piva jistě 
nenechají ujít. Vaše prezentace bude velmi silně medializována.  V rámci veletrhu 
se potkáte s mnoha osobnostmi státní správy, zástupci minicipalit a širokou 
skupinou novinářů. Budete moci využít vhodný termín. Z pohledu nápojového 
průmyslu je tzv. před sezónou a Vaše prezentace tak můžete spojit i s pozváním do 
místa Vašeho působiště a nabídnout klientům i rekreační pobyty, nebo výlety za 
pivem a gastronomií. Řemeslné pivo se veze na vlně mimořádného zájmu a stále 
pokračuje boom minipivovarských provozů 
 
Za tým SALIMA:    D. Pelikán +420724128458,  

dpelikan@bvv.cz 
Za Českomoravský svaz minipivovarů:  R. Koudelka +420774075017,  
           r.koudelka@zamek-zabreh.cz  


