
 

 

 

TISKOVÁ INFORMACE duben 2017 

 

 

HOLZ-HANDWERK 2018: objednejte si výstavní plochu 

 

 nový časový harmonogram: delší čas na přípravu pro 

vystavovatele 

 zvýhodněná včasná rezervace do 2. června 2017 

 společné plochy: „Innovation made in Germany“ a HOLZ-

HANDWERK Campus 

 

Odborný veletrh strojních technologií a potřeb pro řemeslné 

zpracování dřeva se připravuje na svou příští edici, která se uskuteční 

od 21. do 24. března 2018. Registrace na 19. veletrh HOLZ-

HANDWERK byla zahájena, a kdo si stánek zamluví do 2. června 2017, 

může využít výhodné „early bird“ nabídky. Po opět rekordní akci 

v březnu 2016, která zaznamenala nárůst počtu návštěvníků a celkem 

494 vystavovatelů z 19 zemí, se přední oborový veletrh v Evropě chce 

znovu prezentovat v nejlepší formě. Zájemci z řad firem najdou 

veškeré informace na stránce www.holz-handwerk.de/application 

 

HOLZ-HANDWERK se i v roce 2018 představí s osvědčenou kombinací 

konkrétních řešení technických problémů a možnostmi osobního 

networkingu – a svým vystavovatelům i návštěvníkům nabídne 

charakteristickou atmosféru plnou zážitků. 

 

„Rozesláním podkladů pro přihlášení firem pro nás začala intenzivní fáze 

plánování. Vědomě začínáme dříve než obvykle, abychom vystavovatelům 

dopřáli delší čas na přípravu na veletrh,“ vysvětluje Stefan Dittrich, šéf 

veletrhu HOLZ-HANDWERK. „HOLZ-HANDWERK nadále je pevnou 

položkou v kalendáři oborových akcí a podle našich zkušeností se vždy 

brzy vyprodá. Kdo se tedy chce v roce 2018 zúčastnit jako vystavovatel, 

měl by nás kontaktovat co nejdříve.“ 

 

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2017. Při registraci do 2. června 2017 

mohou firmy využít „early bird“ cen. 
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HOLZ-HANDWERK Campus jde do druhého kola 

Nedostatek odborníků zůstává tématem, které hýbe dřevozpracujícím 

průmyslem. Společnost NürnbergMesse proto v roce 2016 přišla 

s nápadem HOLZ-HANDWERK Campusu. Toto společné fórum předních 

vyšších odborných a vysokých škol vzbudilo velký zájem mezi mladou 

generací a informovalo o možnostech (dalšího) vzdělávání v oboru. 

Po úspěchu první edice se tato speciální plocha dočká v roce 2018 

pokračování. Další informace a možnosti přihlášení jsou uvedeny na 

stránce www.holz-handwerk.de/en/campus 

 

Objevování, zážitky, tvoření: koncept, který přesvědčí 

HOLZ-HANDWERK prezentuje všechny produkty a technologie relevantní 

pro každodenní provoz v oblasti zpracování dřeva. Veletrh si tak nesmějí 

nechat ujít truhláři, tesaři, specializovaní prodejci, ale také odborníci na 

nábytek a interiéry. Nabídka sahá od strojů ke zpracování dřeva 

a elektrických a pneumatických nástrojů přes software, upevňovací 

techniku, kování, stavební prvky a montážní systémy až po dřeva 

a dřevěné materiály. V minulém termínu se více než 110 000 návštěvníků 

na paralelně probíhajících veletrzích HOLZ-HANDWERK a FENSTERBAU 

FRONTALE informovalo na trendy a aktuální témata v daných oborech. 

Rozšíření znalostí a získání informací o produktových novinkách byly 

hlavní důvody pro návštěvu veletrhu HOLZ-HANDWERK. A odborné 

publikum nebylo zklamáno. 97 procent návštěvníků bylo s nabídkou 

veletrhu HOLZ-HANDWERK 2016 spokojeno a tomu odpovídá také počet 

těch, kteří se chtějí zúčastnit znovu. O pozitivní závěry se podělili 

i vystavovatelé. Téměř všem firmám – celým 96 procentům – se podařilo 

oslovit relevantní cílové skupiny a 91 očekává díky kontaktům navázaným 

na veletrhu nové zakázky. 

 

Osvědčené partnerství 

Veletrh HOLZ-HANDWERK pořádá sdružení VDMA 

Holzbearbeitungsmaschinen a společnost NürnbergMesse GmbH. 

Spolupořadatelem veletrhu HOLZ-HANDWERK je také bavorský 

Fachverband Schreinerhandwerk (FSH). Vedle tradičně široké odborné 

nabídky ve veletržních halách přinese vysokou informační přidanou 

hodnotu především plánovaná zvláštní přehlídka FSH Bayern. Návštěvníci 

si tak budou moci odnést cenné podněty pro tvůrčí práci. 
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Informace a přihlášky pro vystavovatele 

NürnbergMesse GmbH 

tým veletrhu HOLZ-HANDWERK 2018 

Stefan Dittrich, Marcel Mönkemöller, Stefan Habermeier-Phen 

T +49 9 11 86 06-81 67 

F +49 9 11 86 06-86 72 

holzhandwerk@nuernbergmesse.de 

 

Kontaktní osoby pro média 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 

www.holz-handwerk.de/press 


