
 

 
 

 

ROZHOVOR březen 2018 

 

 

Pět otázek pro…  

 

 … Stefana Dittricha, šéfa veletrhu GaLaBau   

 

Od 12. do 15. září 2018 se evropské zelené odvětví opět sejde 

v Norimberku na veletrhu GaLaBau. Přípravy na 23. ročník předního 

oborového veletrhu jsou v plném proudu. Se šéfem veletrhu Stefanem 

Dittrichem jsme mluvili o vývoji GaLaBau a o hlavních prvcích, na 

které se odborní návštěvníci letos mohou těšit. 

 

1. GaLaBau 2016 se skvěle vydařil. S 1320 vystavovateli, více než 

64 100 návštěvníky a nově obsazenou halou 2 dosáhl nových 

rekordních čísel. Jak probíhají přípravy na příští edici veletrhu? 

 

Stefan Dittrich: „Mohu říci, že přípravy na veletrh GaLaBau 2018 probíhají 

velmi pozitivně. Naše plocha se rozroste. Vzhledem k této enormní 

poptávce, zejména ze segmentu strojů pro péči o zeleň, otevřeme i v roce 

2018 další halu, konkrétně halu 11. 23. ročník GaLaBau se tak poprvé 

uskuteční ve 14 halách. Obzvláště potěšující je v této souvislosti 

mezinárodní vývoj. Například nizozemští vystavovatelé si už teď zajistili 

téměř o 50 procent větší plochu než v roce 2016. Dánsko a Česko 

v současné době hlásí růst objednané plochy o více než 70 procent. 

Přesné údaje o veletrhu budou samozřejmě k dispozici až v polovině září. 

Celkově počítáme s účastí asi 1400 zahraničních firem a přibližně 70 000 

návštěvníků.“ 
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2. Jaké cíle jste si stanovili? 

 

Stefan Dittrich: „Na straně vystavovatelů i návštěvníků chceme pokročit 

v internacionalizaci a dostát naší pověsti předního evropského veletrhu pro 

zelené odvětví. Zároveň jsme rádi, že GaLaBau je v německy mluvících 

zemích už dlouho nejvýznamnějším místem setkávání zástupců tohoto 

odvětví. Záleží nám na tom, abychom všem odborným návštěvníkům na 

GaLaBau 2018 představili ještě ucelenější nabídku a bohatý a zajímavý 

doprovodný program zahrnující několik novinek.“ 

 

3. Došlo k nějakým změnám v pojetí veletrhu?  

 

Stefan Dittrich: „Skvělé počty vystavovatelů a návštěvníků z minulé edice 

a dobré hodnocení v průzkumu mezi vystavovateli a návštěvníky nám 

ukazují, že se naše pojetí veletrhu celkově osvědčilo. 96 procent 

dotazovaných návštěvníků uvedlo, že byli s nabídkou na veletrhu 

spokojeni, a 91 procent vystavovatelů hodnotí celkový úspěch své účasti 

na veletrhu jako pozitivní. Přesto však veletrh průběžně upravujeme 

a zdokonalujeme. Evropskou platformu pro zelené odvětví tak i v roce 2018 

rozšíříme o atraktivní formáty.“ 

 

4. Co přesně plánujete? 

 

Stefan Dittrich: „Například poprvé nabídneme formát ‚Rozhovor 

s motoristy‘ ve spolupráci s odborným časopisem Motorist, abychom 

obchodníkům se zahradním vybavením a motorovými zařízeními nabídli 

ještě větší přidanou hodnotu. Tato důležitá cílová skupina se může už 

v den před GaLaBau těšit mimo jiné na fórum pro komunikaci s účastníky 

z průmyslu a obchodu a na večerní akci. Také krajinní architekti by si 

GaLaBau 2018 neměli nechat ujít. Kromě půldenní konzultace 

o stavebnictví je na stánku Svazu německých krajinných architektů 

naplánován ‚Den znalostí‘ pro mladé odborníky, komunikativní setkání po 

ukončení veletrhu a promítání filmu na téma projektování školky. 

Přejmenování se dočká praktické fórum, které pořádáme společně 

s nakladatelstvím Callwey. V roce 2018 se bude poprvé jmenovat 

‚GaLaBau Landscape Talks‘ a projektantům a krajinným architektům 
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nabídne řadu krátkých přednášek. Samozřejmě bude v jeden půlden se 

zajímavými tématy znovu zastoupen také německý Spolkový svaz výrobců 

vybavení pro hřiště a volnočasová zařízení. V hale 1 se kromě toho nechá 

vidět se zvláštní přehlídkou ‚Volný prostor budoucnosti – zážitek z hřiště od 

školního dvora po park‘.“ 
 

5. S velmi dobrým ohlasem se na posledním ročníku GaLaBau setkala 

speciální plocha Garten[T]Räume. Připravujete pokračování?  

 

Stefan Dittrich: „Samozřejmě! Zelené věci dál zažívají boom a jsou 

synonymem kvality života. Na speciální ploše Garten[T]Räume v hale 3A, 

kde se setkávají pracovníci s rozhodovací pravomocí z celého odvětví, 

chceme uceleně představit různé trendy v zahradnictví a krajinářství. 

Návštěvníky na cca 1600 metrech čtverečních očekává poutavá, inspirující 

prezentace služeb a produktů. Mohou se těšit například na urbánní prostor 

s kulisou výškových budov, nádvoří, fasád a střech. K dispozici bude 

vyhrazená zóna s piazzou, která bude zvát k relaxaci a kde bude možné si 

vychutnat nejnovější trendy. Stěžejními tématy venkovské části veletrhu 

budou témata ochrany životního prostředí, renaturace, řízení dešťové vody 

a užitkových zahrad. Další výhodou pro návštěvníky je to, že do speciální 

plochy bude začleněno odborné fórum s přednáškami.“ 

 

Pane Dittrichu, děkujeme za váš čas. 

 
 

Kontaktní osoby pro média 

Helen Kreisel, Saskia Viedts 

T +49 911 860 683 29 

F +49 911 860 612 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 
 

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

v newsroomu na stránce: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:  

www.galabau-messe.com/press  
 


