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HOLZ-HANDWERK 2022:  
to nejdůležitější z jubilejní 20. Edice 
 

 „Summer Edition“ s přibližně 330 mezinárodními vystavovateli 

z oblasti úpravy a zpracování dřeva 

 klíčovými tématy jsou digitalizace, nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků a kreativní design 

 veletrh doplní přednášky a speciální plochy 

 

Konečně zase objevovat, zažívat a dělat nové věci. Osobní setkání 

a navazování kontaktů, zkoušení produktových novinek a hledání 

řešení, spousta inspirace a získávání know-how. To vše bude hlavní 

náplní 20. ročníku veletrhu HOLZ-HANDWERK. Evropský veletrh 

strojních technologií a výrobních potřeb v oblasti sekundární úpravy 

a zpracování dřeva se bude konat jako jedinečná „letní edice“ od 12. 

do 15. července 2022 na norimberském výstavišti. Jako vždy souběžně 

s veletrhem FENSTERBAU FRONTALE, který lze navštívit se stejnou 

vstupenkou. V jubilejním ročníku se návštěvníci mohou těšit na nový 

jedinečný prvek doprovodného programu, který se uskuteční vedle 

odborné výstavy v obvyklých sedmi veletržních halách a na 

speciálních tematických plochách: poprvé se bude konat fórum na 

téma digitalizace. Další informace naleznete na adrese: www.holz-

handwerk.de/programme 

 

„Praktické využití digitalizace v řemeslech“ – jak na to? 

HOLZ-HANDWERK provází truhláře na cestě do digitálního světa. Setkání 

s odborníky, výměna informací, navazování kontaktů a získávání nových 

podnětů, poznatků a nápadů – to vše nabízí nové fórum Praktické využití 

digitalizace v řemeslech. Poprvé se uskuteční na HOLZ-HANDWERK 

a FENSTERBAU FRONTALE 2022 v hale 8 a bude tematicky zaměřeno na 

http://www.holz-handwerk.de/programm
http://www.holz-handwerk.de/programm
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požadavky řemesel. Fórum nabízí informace o klíčových tématech efektivity 

a produktivity, zaměstnanců a vedení, ale také spolupráce a komunikace se 

zákazníky, a to kombinovanou formou prezentací produktů a podnětných 

přednášek. Malou ochutnávku už předem nabídne série odborných článků 

v newsroomu HOLZ-HANDWERK na www.holz-handwerk.de/en/news  
 

Další vzdělávání a kariéra v oboru zpracování dřeva 

Tématem, které hýbe dřevozpracujícím odvětvím, zůstává nedostatek 

odborných pracovníků. Proto HOLZ-HANDWERK CAMPUS nabídne 

centrální platformu pro další vzdělávání a odbornou přípravu. V hale 12 svou 

nabídku představí odborné, vysoké a mistrovské školy. Poprvé se na 

veletrhu HOLZ-HANDWERK objeví také JobBoard, na kterém se setkají 

kvalifikovaní pracovníci a firmy s volnými pracovními místy. 

 

Síla myšlenky – zrod myšlenky 

Bavorský Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) jako spolupořadatel 

veletrhu HOLZ-HANDWERK chystá interaktivní informační platformu 

s praktickými průvodci v podobě zvláštní přehlídky „DesignObjekt – 

ObjektDesign“ v hale 9. Pod letošním mottem „Síla myšlenky – zrod 

myšlenky“ se zaměřuje na tvůrčí aspekt řemesla a na proces od nápadu 

zákazníka až po kreativní vývoj výrobku truhlářem v roli poradce 

a realizátora. 

 
Zažijte inovační potenciál odvětví… 

… na společném stánku „Innovation made in Germany“! Spolkové 

ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) podporuje účast 

startupů a mladých firem na předních mezinárodních veletrzích, jako je 

HOLZ-HANDWERK. Návštěvníci si zde mohou vyměnit nápady s mladými 

podnikateli a vyzkoušet si inovativní a neotřelé postupy, produkty a řešení.  

 

Úspěšný koncept už 30 let 

V roce 1992 se v Norimberku poprvé uskutečnil veletrh HOLZ-HANDWERK 

ve spojení s veletrhem FENSTERBAU FRONTALE. Konal se zprvu jednou 

ročně, poté jednou za dva roky. „Od té doby je HOLZ-HANDWERK pro 
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truhláře a tesaře z celé Evropy událostí, kterou si nesmějí nechat ujít,“ 

zdůrazňuje šéf veletrhu HOLZ-HANDWERK Stefan Dittrich jeho význam. 

„Kdyby mi po skončení 19. ročníku veletrhu v březnu 2018 někdo řekl, že 

naše jubilejní 20. edice bude zároveň letní edicí, tak bych si vsadil, že to tak 

nebude,“ ohlíží se Dittrich za turbulentní dobou. „Po 1571 dnech pauzy 

způsobené pandemií se naši zákazníci na toto oborové setkání chystají 

s velkým očekáváním. Potřeba dozvědět se o trendech a inovacích, 

vyzkoušet si stroje a nástroje a diskutovat s kolegy z oboru o aktuálních 

problémech, jako jsou rostoucí náklady na energie, nedostatek materiálu 

nebo zvyšování cen, je vysoká. Cenná náhodná setkání a spontánní 

brainstorming, ze kterého plynou obchodní nápady a spolupráce – to vše se 

děje pouze naživo a osobně! Tým veletrhu HOLZ-HANDWERK ve 

společnosti NürnbergMesse a VDMA provádí závěrečné přípravy a srdečně 

zveme všechny vystavovatele a návštěvníky, aby s námi tento speciální 

ročník a opětovné setkání se zástupci oboru oslavili,“ pokračuje Dittrich.  

 

Od června ke stažení: aplikace HOLZ-HANDWERK 

Plánování návštěvy veletrhu vám usnadní aplikace dostupná pro Android 

i iOS. Vystavovatele a výrobky si můžete ukládat do vlastního seznamu 

a s orientací na místě vám pomůže dynamický plán hal. Uživatelé navíc 

dostávají push notifikace, když se na jejich seznamu něco změní. Informace 

na: www.holz-handwerk.de/en/exhibition-info/app 

 

Zajistěte si vstupenku už teď: www.holz-handwerk.de/tickets 

 

Kontaktní osoby pro média 

Stefanie Haug, Jasmin McNally 

T +49 9 11 86 06-85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete 

v newsroomu na stránce: www.holz-handwerk.de/en/news 

 

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

www.holz-handwerk.de/press 

 

Sledujte HOLZ-HANDWERK na Facebooku, YouTube, LinkedInu 

a Xingu! 
 

                       

 
 

https://www.holz-handwerk.de/de/presse
https://www.youtube.com/user/holzhandwerkTV
https://www.facebook.com/holzhandwerkmesse/
https://www.linkedin.com/company/holz-handwerk
https://www.xing.com/events/holz-handwerk-2022-2117696/

