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Desátý WOOD-TEC - největší v historii

Řekli o veletrhu

Jubilejního desátého ročníku se zúčastnil rekordní počet 324 vystavovatelů na nejrozsáhlejší výstavní ploše v dosavadní
historii veletrhu WOOD-TEC. Nejprestižnější výstavní prostory v České republice – moderní pavilony V, F a G1 – přivítaly přední
výrobce ze 16 zemí tří kontinentů, vedle České republiky především z Německa, Itálie, Slovenska a Rakouska.

Zdeněk Bezděk, předseda SVDSZ a člen
prezidia EUMABOIS: WOOD-TEC je podporován tímto evropským sdružením od roku
1997 a svým členům poskytuje výhodné
podmínky při prezentaci na veletrhu v Brně.
Jedná se o prestižní veletržní akci, jejíž úroveň se neustále zvyšuje, roste počet vystavovatelů a obsazená výstavní plocha. V porovnání s obdobnými projekty v Evropě se
WOOD-TEC dostává na úroveň veletrhů jako
je LIGNA Hannover nebo XYLEXPO Milano.

Veletrh evropského významu
Veletrh WOOD-TEC byl jako jediný veletrh svého druhu ve střední a východní Evropě i v roce 2007 zařazen Evropským sdružením
výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení EUMABOIS do kalendáře nejvýznamnějších světových oborových veletrhů. Veletrhu se
zúčastnili vystavovatelé ze 16 zemí světa (podíl 27%) a expozice zhlédli návštěvníci z 26 zemí (největší nárůst počtu návštěvníků
z Ukrajiny, Běloruska a Malajsie).
Veletrh WOOD-TEC proběhl pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče, slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, člen presidia Eumabois Zdeněk Bezděk a předseda výstavního výboru Ladislav Slonek.
Spolupořadatelem a odborným garantem 10. ročníku byl Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení ČR, který sdružuje nejvýznamnější české firmy v oboru dřevozpracujícího průmyslu.

Josef Palko, generální ředitel TOS Svitavy
a.s.: Výsledek návštěvnosti naší expozice byl
lepší, i mimo rozjednané zakázky máme celou řadu nových objednávek. Přišli zákazníci

Odborný doprovodný program
S novými technologiemi a trendy podrobně seznámil odborný doprovodný program, jehož garantem byla Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně,
Nadace dřevo pro život a Česká společnost pro jakost. Čtyřdenní pásmo přednášek a prezentací spojovalo motto „Dřevo – nedílná součást
trvale udržitelného rozvoje“. K hlavním tématům patřily certifikace ve dřevozpracujícím průmyslu, vývoj dřevostaveb a konstrukčních materiálů
na bázi dřeva, zkušebnictví v truhlářské výrobě, novinky ve strojích a nástrojích pro obrábění dřeva a povrchová úprava nábytku ve vztahu
k ochraně životního prostředí. Zvláštní důraz byl kladen na prezentaci výzkumné činnosti LDF MZLU ve spolupráci s průmyslovými firmami.
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Evžen Rojek, výkonný ředitel a člen představenstva Rojek dřevoobráběcí stroje a. s.:
Veletrh WOOD-TEC je pro všechny v tomto oboru největší veletržní akcí a jeho úroveň
stále vzrůstá. Pro firmy je téměř nutností,
aby se zúčastnily této prestižní akce.
Samozřejmě využíváme veletrh ke schůzkám
s obchodními partnery, součástí naší expozice jsou i dealeři, kteří si zvou své zákazníky
z regionů.
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Uváděná statistická data vycházejí ze zásad zveřejňování statistických údajů veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global Asociation of the Exhibition Industry) Paris.

z cca deseti zemí, Němci, Poláci, Slováci,
Litevci, Rusové, Maďaři.....přišli i zákazníci,
kteří chodí na kovo veletrhy (MSV). Chodí
nám na stánek jak klienti, kteří nás znají,
tak i ti, kteří nás neznali – k tomu přispěla
i dobrá propagace.
Náklady vložené do účasti na veletrhu se
nám vracejí a výrazně je převyšují výnosy.
Jsme spokojení i s výsledky prezentace
našeho sdružení Bohemia Line, které nabízí ucelené technologie a střední i větší
celky.

82,6
celková
spokojenost

Jan Bejček, obchodní ředitel Schachermayer
ČR spol. s r.o.: Návštěvníci veletrhu WOODTEC přesně odpovídají naší cílové skupině,
takže v Brně vystavujeme již od prvního ročníku. Jsme tady spokojeni, protože v úrovni
organizace u nás Brno prostě nemá konku-

renci, je to skutečně hlavní město veletrhů!
Být tady je pro nás povinnost, vždyť zákazníci nás vyhledávají a stánek máme pořád
plný.

jednak noví návštěvníci mají fundované,
nikoliv všeobecné dotazy, jednak se nám
vracejí starší zákazníci, kteří potřebují inovovat nebo rozšířit výrobu.

Jaroslav Tobola, předseda představenstva
PILANA TOOLS a.s.: S veletrhem jsme letos
spokojeni, je vidět, že úroveň stále roste,
vystavuje zde řada renomovaných firem. Dá
se říci, že splnil naše očekávání. Je dobré, že
expozice navštěvují odborníci a lidé, kteří
vědí, co chtějí. Po celou dobu jeho konání
bylo v naší expozici stále plno.

Alois Asamer, majitel ASAMER TRADING
GmbH: Z našeho pohledu se veletrh vyvíjí
k lepšímu, je zde patrný posun např. v návštěvnosti, kdy zákazník hledá více kvality,
než v minulosti. Klademe důraz na vysokou
úroveň kvalitních technických informací
a letos zúročujeme práci z minulosti, patříme k těm flexibilnějším firmám. Potěšilo
nás, že ráno přijde na stánek klient, vezme
si technické informace, a k večeru se k nám
znovu vrátí. Návštěvnost je cílená a velmi
produktivní.

Claudio Petrucci, jednatel ITALCOMMA
spol. s r.o.: Areál výstaviště je krásný a příjemný, to má svůj význam. Jsme spokojeni
s umístěním v moderním pavilonu. Letošní
ročník je daleko lepší než ten minulý, jsme
velmi spokojeni s letošními výsledky.
Stanislav Beran, vedoucí brněnského střediska PANAS spol. s r.o.: Vysoce hodnotíme
i úroveň poskytovaných služeb, již tradičně
se držíme služeb BVV, se kterými máme dobré zkušenosti i dobré vztahy. Všechno funguje. Zářijový termín je náročný organizačně,
dodavatelé v Itálii mají 14 dnů odstávku na
údržbu strojů. Pozitivní je, že v případě zářijového termínu máme 3 měsíce na dodání
stroje, vejdeme se do termínu dodání do
konce roku. Je to vhodné pro ty zákazníky,
kteří chtějí investovat koncem roku.
Leonardo Malloni, obchodní ředitel TEKMA
spol. s r. o.: Prakticky všechny stroje v této
expozici jsou prodány. Firma vystavuje už
potřetí na veletrhu WOOD-TEC, máme zde
možnost hovořit s naší klientelou a ověřit si,
zda naše stroje vyhovují požadavkům tohoto
trhu. Letošní veletrh je pro naši firmu velmi
dobrý, navštívila nás řada potenciálních zákazníků. Právě v Česku a na Slovensku roste
ekonomika a nárůst hrubého domácího
produktu je dokonce vyšší než v západních
zemích. Proto je zájem o naše stroje rok od
roku vyšší.
Zdeněk Holub, jednatel společnosti STM
spol. s r.o.: Veletrh je hlavně o kontaktech
s lidmi, během roku často nestíháme navštívit ani ty nejdůležitější zákazníky. Se všemi
se potkáme na veletrhu, je patrné, kam se ubírá trh, zjišťujeme, co zákazníci požadují.
Jsem spokojen s návštěvností, chodí k nám
na stánek zákazníci, kteří mají konkrétní zájem. Zhodnocení konkrétních obchodních
výsledků bude patrné až po čase, teď je vidět, že se změnila struktura návštěvníků,

Jiří Kočica, jednatel BeA CS spol. s r.o.:
WOOD-TEC udělal krok dopředu, považujeme
jej za nejvýznamnější veletrh našeho oboru.
Je to pro nás zásadní výstava, na kterou se
cíleně připravujeme. Vítáme i dvouletou
periodicitu konání veletrhu. S výsledkem

jednání na veletrhu jsem spokojen, významné zákazníky jsme si pozvali a přišli, účast
splnila naše očekávání.
Horst Blom, jednatel HETTICH ČR k.s.:
Pro naši společnost je účast na veletrhu
WOOD-TEC velmi významná a jsme rádi, že se
tento veletrh tak dobře rozvinul. Oceňujeme
i příjemné prostory v pavilonu F, stejně tak
i spolehlivou a fungující infrastrukturu
veletrhu a profesionálně poskytované služby.
S návštěvností jsme spokojeni, neboť rozhodující pro nás není vysoký počet návštěvníků,
nýbrž odbornost diskuzí, které s nimi
naši specialisté vedou. Dá se říci, že se
naším heslem stává „méně kvantity – více
kvality“. Ve fundovanosti návštěvníků je
patrný zřetelný posun, diskuse jsou vedeny
v mnohem odbornější rovině, než tomu bylo
před pěti – šesti lety. Rovněž pozoruji nový
trend v rozložení návštěvnosti do více dnů.
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stroje, vejdeme se do termínu dodání do
konce roku. Je to vhodné pro ty zákazníky,
kteří chtějí investovat koncem roku.
Leonardo Malloni, obchodní ředitel TEKMA
spol. s r. o.: Prakticky všechny stroje v této
expozici jsou prodány. Firma vystavuje už
potřetí na veletrhu WOOD-TEC, máme zde
možnost hovořit s naší klientelou a ověřit si,
zda naše stroje vyhovují požadavkům tohoto
trhu. Letošní veletrh je pro naši firmu velmi
dobrý, navštívila nás řada potenciálních zákazníků. Právě v Česku a na Slovensku roste
ekonomika a nárůst hrubého domácího
produktu je dokonce vyšší než v západních
zemích. Proto je zájem o naše stroje rok od
roku vyšší.
Zdeněk Holub, jednatel společnosti STM
spol. s r.o.: Veletrh je hlavně o kontaktech
s lidmi, během roku často nestíháme navštívit ani ty nejdůležitější zákazníky. Se všemi
se potkáme na veletrhu, je patrné, kam se ubírá trh, zjišťujeme, co zákazníci požadují.
Jsem spokojen s návštěvností, chodí k nám
na stánek zákazníci, kteří mají konkrétní zájem. Zhodnocení konkrétních obchodních
výsledků bude patrné až po čase, teď je vidět, že se změnila struktura návštěvníků,

Jiří Kočica, jednatel BeA CS spol. s r.o.:
WOOD-TEC udělal krok dopředu, považujeme
jej za nejvýznamnější veletrh našeho oboru.
Je to pro nás zásadní výstava, na kterou se
cíleně připravujeme. Vítáme i dvouletou
periodicitu konání veletrhu. S výsledkem

jednání na veletrhu jsem spokojen, významné zákazníky jsme si pozvali a přišli, účast
splnila naše očekávání.
Horst Blom, jednatel HETTICH ČR k.s.:
Pro naši společnost je účast na veletrhu
WOOD-TEC velmi významná a jsme rádi, že se
tento veletrh tak dobře rozvinul. Oceňujeme
i příjemné prostory v pavilonu F, stejně tak
i spolehlivou a fungující infrastrukturu
veletrhu a profesionálně poskytované služby.
S návštěvností jsme spokojeni, neboť rozhodující pro nás není vysoký počet návštěvníků,
nýbrž odbornost diskuzí, které s nimi
naši specialisté vedou. Dá se říci, že se
naším heslem stává „méně kvantity – více
kvality“. Ve fundovanosti návštěvníků je
patrný zřetelný posun, diskuse jsou vedeny
v mnohem odbornější rovině, než tomu bylo
před pěti – šesti lety. Rovněž pozoruji nový
trend v rozložení návštěvnosti do více dnů.

