
 

 
 

 

TISKOVÁ INFORMACE leden 2020 

 

 

HOLZ-HANDWERK 2020 s rozšířeným doprovodným 
programem 

 

 veletrh doplní workshopy, přednášky a speciální plochy 

 klíčovými tématy jsou digitalizace, podnikání, nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků a design 

 cca 500 mezinárodních vystavovatelů z oblasti úpravy  

a zpracování dřeva 

 

Za necelé dva měsíce otevře veletrh HOLZ-HANDWERK své brány 

u příležitosti jedinečné edice. Už podvacáté se uskuteční evropský 

veletrh strojních technologií a potřeb pro výrobu v sekundární úpravě 

a zpracování dřeva. Ve dnech 18. až 21. března 2020 – souběžně 

s paralelním veletrhem FENSTERBAU FRONTALE – se na výstavišti 

v Norimberku očekává přibližně 111 000 odborných návštěvníků 

z celého světa. V jubilejním roce organizátoři veletrhu rozšiřují 

doprovodný program. Poprvé se budou konat půldenní workshopy 

a zvláštní přehlídka na téma Praktické využití digitalizace v řemeslech. 

Veškeré informace a možnost registrace naleznete na www.holz-

handwerk.de/programme. 

 

„HOLZ-HANDWERK je akce, kterou si truhláři a tesaři z celé Evropy už 

podvacáté nesmějí nechat ujít. Pravidelné průzkumy mezi našimi 

vystavovateli a návštěvníky nám vedle údajů od VDMA a výrobců v našem 

poradním sboru poskytují informace o tom, co odvětví od předního 

evropského veletrhu očekává. Poslední dobou bylo opakovaně zmiňováno 

rozšíření odborného programu. Začleněním dvou nových formátů tuto 

potřebu naplňujeme. V Norimberku právě probíhají závěrečné přípravy na 

jubilejní edici a srdečně zveme všechny vystavovatele a návštěvníky, aby 

s námi tento speciální veletrh HOLZ-HANDWERK oslavili!“ říká Stefan 

Dittrich, šéf veletrhu HOLZ-HANDWERK ve společnosti NürnbergMesse. 
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IMPULZY pro truhláře: půldenní workshopy pro podnikatele 

Jak a kde správně prodat sebe a své služby, jaké investice stojí za to, jak 

včas naplánovat nástupnictví ve firmě, co ze mě dělá dobrého šéfa nebo jak 

v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků získat nové zaměstnance – 

také s pomocí sociálních sítí? Redakční tým möbelfertigung v rámci nové 

řady workshopů IMPULZY pro truhláře na veletrhu HOLZ-HANDWERK 

připravuje čtyři tematické bloky: truhlář jako podnikatel / lepší prodej, 

investovat – ale správně, řemesla v době nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků a řízení firmy. Registrovat a zaplatit účastnický poplatek lze na 

www.holzmann-events.de/schreiner-impulse – vstup na veletrh pak máte 

v ceně! 

 

čtvrtek 19. března 2020 

11–18 hod. 

NCC West, norimberské výstaviště 

 

„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 2020 a bude tematicky zaměřeno na 

požadavky řemesel. V kombinaci prezentací produktů, krátkých přednášek 

a workshopů nabídne fórum informace o strukturování digitalizace firmy, 

archivaci znalostí a know-how, digitální dokumentaci a zlepšování 

pracovních procesů s využitím cloudových aplikací. Účast na přednáškách 

je bezplatná a je možná i bez registrace. 

 

středa 18. března až sobota 21. března 2020 

10–18 hod. 

vchod Mitte, norimberské výstaviště 
  

http://www.holzmann-events.de/schreiner-impulse
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HOLZ-HANDWERK CAMPUS a zvláštní přehlídka FSH Bayern 

Tématem, které hýbe dřevozpracujícím odvětvím, zůstává nedostatek 

odborných pracovníků. Proto HOLZ-HANDWERK CAMPUS nabídne 

centrální platformu pro další vzdělávání a odbornou přípravu. Ve foyer West 

svou nabídku představí 17 odborných, vysokých a mistrovských škol. 

 

Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) Bayern jako partner veletrhu HOLZ-

HANDWERK připravuje zvláštní přehlídku DesignObjekt – ObjektDesign ve 

vchodu Mitte. V souladu s letošním mottem „Macht DER Idee – Macht DIE 

Idee“ (síla nápadu – realizujte nápad) se mohou návštěvníci těšit na 

interaktivní informační platformu s praktickými pokyny. 

 

Od února 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/app. 

 

Úspěšný koncept už více než 25 let 

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

ve spojení s veletrhem FENSTERBAU FRONTALE. Přišlo tehdy 

60 000 návštěvníků. Od té doby se toto číslo téměř zdvojnásobilo. V roce 

2018 veletrh s 515 vystavovateli z 19 zemí na ploše cca 33 000 m² oslovil 

111 021 odborných návštěvníků z různých koutů světa. Údaje z průzkumu 

mezi vystavovateli a návštěvníky hovoří jasně. 97 % návštěvníků bylo 

s nabídkou veletrhu HOLZ-HANDWERK spokojeno. 94 % vystavovatelů 

hodnotilo celkovou úspěšnost své účasti pozitivně. 94 % se podařilo navázat 

nové obchodní kontakty. 98 % pak dokázalo oslovit své nejdůležitější cílové 

skupiny. 

 

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 
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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 

 

Sledujte HOLZ-HANDWERK na Facebooku, YouTube, LinkedInu 

a Xingu! 
 

                       


