
 

*Počty návštěvníků, vystavovatelů a výstavních ploch na tomto veletrhu se počítají a ověřují podle 
jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou kontrolu číselných údajů veletrhů a výstav. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA duben 2016 

 

 
FENSTERBAU FRONTALE a HOLZ-HANDWERK 2016 
s rekordní návštěvností 
 
• 1288 vystavovatelů ze 40 zemí 

• 110 581 odborných návštěvníků – výrazný nárůst mezinárodního 

zastoupení 

• příští termín: 21. až 24. března 2018 

 
Dvojveletrh FENSTERBAU FRONTALE a HOLZ-HANDWERK rekordní 

návštěvností potvrdil svou přední pozici ve zúčastněných oborech. 

Mezi 16. a 19. březnem 2016 se 110 581* expertů na dřevo a okna 

z celého světa vydalo do Norimberka (předchozí akce 2014: 108 967). 

Během samotného druhého veletržního dne do hal zavítalo více než 

38 500 návštěvníků – rekordní hodnota, jaké norimberské veletržní 

centrum ještě u žádné jiné akce za jediný den nedosáhlo. Celkem 

1288 vystavovatelů*, mezi nimi více než třetina ze zahraničí, na plně 

obsazeném výstavišti předvedlo novinky a inovace z oblasti 

řemeslného zpracování a úpravy dřeva a také výroby oken, dveří 

a fasád. 

 
794 vystavovatelů ze 37 zemí na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE, 

494 vystavovatelů ze 20 zemí na veletrhu HOLZ-HANDWERK a celkem 
110 581 mezinárodních odborných návštěvníků: setkání konané každé dva 
roky se svou prvotřídní nabídkou výrobků a informací znovu přesvědčilo 

nejlepší kvalitou i kvantitou jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky. 
Položky doprovodného programu informovaly o aktuálních tématech, která 
hýbou oborem. 

 
Přibližně třetina všech vystavovatelů a návštěvníků přijela v roce 2016 ze 
zahraničí – po Německu byly na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE mezi 

vystavovateli nejsilněji zastoupeny Itálie, Polsko a Turecko, na veletrhu 
HOLZ-HANDWERK pak Rakousko a Itálie. Odborní návštěvníci se sjeli ze 
116 zemí, především pak z Německa, Itálie, Rakouska, Polska a Česka. 
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FENSTERBAU FRONTALE předčil veškerá očekávání 

Závěr firem vystavujících na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 2016 zní 
po čtyřech intenzivních dnech skvěle. Celých 95 hodnotí celkový přínos 

pozitivně. 
Téměř všem respondentům se tak nejen podařilo oslovit nejdůležitější 
cílové skupiny, ale naplnila se také ostatní očekávání ohledně účasti na 

veletrhu. V popředí byly vedle akvizice nových zákazníků (87 %) primárně 
informace o nabídce (81 %) a novinkách (77%), ale také budování image 
a udržování kontaktů (78 %, bylo možné uvést několik odpovědí). Na 

veletrhu se 94 procentům vystavovatelů podařilo navázat nové obchodní 
kontakty a 9 z 10 respondentů očekává zakázky v návaznosti na veletrh. 
Počet návštěvníků a jejich odbornou úroveň hodnotily přibližně dvě třetiny 

všech vystavovatelů jako velmi dobrou nebo dobrou. 
Vynikající nálada na předním oborovém veletrhu rovněž odráží optimismus 
mezi vystavovateli a návštěvníky daný ekonomickou situací v branži. 

Přibližně polovina očekává pozitivní vývoj. Tomu na straně vystavovatelů 
odpovídají také úmysly se veletrhu zúčastnit znovu. Již dnes plánuje 9 z 10 
svou účast na veletrhu v roce 2018. 

Návštěvníci veletrhu FENSTERBAU FRONTALE – v první řadě okenáři 
(62 %), obchodníci se stavebními prvky (11 %), technici zaměření na 
žaluzie a stínicí techniku (10 %), ale také stavební truhláři (9 %) – se na 

veletrh přišli primárně informovat o novinkách (46 %), rozšířit si znalosti 
(30 %), vyměnit si zkušenosti a informace (28 %) a udržovat obchodní 
kontakty (28 %, bylo možné uvést několik odpovědí). I zde platí pozitivní 

obrázek nastíněný vystavovateli. Přibližně 95 procent bylo spokojeno 
s předvedenou odbornou nabídkou na stáncích. Proto také 9 
z 10 návštěvníků hodnotilo návštěvu veletrhu jako přínosnou. A 93 procent 

má v plánu přijet i v roce 2018. 
 
Nadšení vystavovatelé i návštěvníci na veletrhu HOLZ-HANDWERK 

I na veletrhu HOLZ-HANDWERK byly vidět spokojené tváře. 
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. V konkurenci ostatních odborných veletrhů označilo 
84 procent dotázaných veletrh HOLZ-HANDWERK jako důležitý až velmi 

důležitý. 
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Nepřekvapí pak, že pro přibližně 87 procent vystavovatelů hraje v rámci 
jejich marketingových a odbytových aktivit významnou až mimořádnou roli. 
Na budoucnost oborů souvisejících se zpracováním a úpravou dřeva 

nahlížejí vystavovatelé i návštěvníci s optimismem. Kolem 90 procent 
všech respondentů věří v rozkvět nebo počítají alespoň s nezměněnými 
podmínkami na trhu. 

Na veletrhu HOLZ-HANDWERK to byli především truhláři (60 %), výrobci 
nábytku (11 %), specialisté na realizaci interiérů a obchodníci (10 %), ale 
také tesaři a příslušníci nábytkářského průmyslu (6 %), mezi nimi přibližně 

tři čtvrtiny zapojeny do rozhodování o firemních nákupech, 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. 
 
Termín k zapsání do diáře! Příští edice odborných setkání FENSTERBAU 

FRONTALE a HOLZ-HANDWERK se v souladu s dvouletým cyklem koná 
od 21. do 24. března 2018 na výstavišti v Norimberku. 

 

Kontaktní osoby pro média 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 860 683 23 
F +49 9 11 860 612 83 23 
lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 
 
Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 
www.frontale.de/press a www.holz-handwerk.de/press 


