
 

 
 

 
 

 
 
 

TISKOVÁ INFORMACE říjen 2017 
 
 
HOLZ-HANDWERK se připravuje na rok 2018  
 
• plány hal jsou na internetu  

• plně obsazené haly  

 
Veletrh HOLZ-HANDWERK se připravuje na další úspěšnou edici. Od 

21. do 24. března 2018 se na norimberském výstavišti opět sejdou 

truhláři, tesaři, specializovaní prodejci a odborníci na nábytkářství 

a realizaci interiérů, aby se informovali na nejnovější trendy v oblasti 

úpravy a zpracování dřeva. Přibližně pět měsíců před začátkem akce 

je všech sedm veletržních hal plně obsazeno. Firmy, které ještě mají 

zájem o účast, mohou požádat o bezplatné zařazení do pořadníku: 

www.holz-handwerk.de/application 

 
HOLZ-HANDWERK je evropský veletrh strojních technologií a potřeb pro 
výrobu a zastřešuje všechny produkty a technologie relevantní pro běžný 

provoz dřevozpracujících podniků. Spektrum sahá od dřevoobráběcích 
strojů a elektrických či pneumatických nástrojů přes upevňovací techniku, 
kování, stavební prvky a montážní systémy až po dřevo a dřevěné 

materiály. 
 
Veletrh s garancí úspěchu 

V roce 2016 zaujal veletrh HOLZ-HANDWERK svou prvotřídní nabídkou 
výrobků a informací, vysokým počtem vystavovatelů i návštěvníků 
a v neposlední řadě také jejich úrovní. 9 z 10 vystavovatelů hodnotí počet 

rozhovorů na stánku a navázaných obchodních kontaktů pozitivně 
a očekávají zakázky v návaznosti na veletrh. Téměř všichni respondenti 
uvedli, že se jim podařilo oslovit nejdůležitější cílové skupiny.  
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V konkurenci ostatních odborných veletrhů označilo 84 procent dotázaných 
veletrh HOLZ-HANDWERK jako důležitý až velmi důležitý. Pro cca 

87 procent vystavovatelů hraje veletrh v jejich marketingových 
a odbytových aktivitách důležitou, nebo dokonce rozhodující roli. Na 
veletrhu HOLZ-HANDWERK 2016 to byli především truhláři (60 %), 

nábytkáři (11 %), specialisté na realizaci interiérů a obchodníci (10 %), ale 
také tesaři a příslušníci nábytkářského průmyslu (6 %), kteří se přišli 
informovat o novinkách (47 %), dále se vzdělávat (34 %) a vyměnit si 

zkušenosti a informace (27 %, bylo možné uvést několik odpovědí). Kolem 
93 procent spatřuje ve své návštěvě veletrhu přidanou hodnotu a již si 
poznamenali termín veletrhu HOLZ-HANDWERK v roce 2018. 

 
Úspěšná spolupráce 

HOLZ-HANDWERK pořádá sdružení VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

a společnost NürnbergMesse GmbH. Spolupořadatelem veletrhu je také 
bavorské sdružení Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (FSH Bayern). 
 

 
Kontaktní osoby pro média 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 911 860 683 23 
F +49 911 860 612 83 23 
lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 
 
Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete 
v newsroomu na stránce: www.holz-handwerk.de/en/news 

 
Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:  
www.holz-handwerk.de/press 


