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Anketa: ohlasy veletrhu GaLaBau 2018 

 

Od 12. do 15. září 2018 se v norimberském veletržním centru 

uskutečnil GaLaBau, mezinárodní odborný veletrh městské zeleně 

a venkovních prostor. PR tým GaLaBau procházel halami a několika 

vystavovatelů se zeptal, jak úspěšný pro ně veletrh byl. 

 

Veronika Hein, marketing, Kompan GmbH 

„Náš stánek přivítal spoustu návštěvníků. Občas u nás nebylo k hnutí! 

Vděčili jsme za to také našim živým vystoupením, při nichž diváci mohli 

naše zařízení zažít v akci. Tato vystoupení se setkala s velmi dobrým 

ohlasem. V letošním roce jsme také výrazně pociťovali nárůst počtu 

zahraničních zájemců u nás na stánku, z čehož jsme měli velkou radost. 

GaLaBau rozhodně naplňuje svou pověst předního mezinárodního veletrhu 

v oboru. V roce 2020 se samozřejmě znovu zúčastníme a už teď můžeme 

říci, že bychom pak náš stánek rozhodně chtěli rozšířit!“ 

 

Ulrich Träger, jednatel, Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG 

„Pro nás jako jednoho z největších výrobců městského mobiliáře je 

GaLaBau nejvýznamnějším veletrhem pro udržování kontaktů a pěstování 

image. Setkáváme se zde s řadou našich stávajících zákazníků 

a obchodních partnerů a také se nám daří spoustu důležitých nových 

kontaktů navázat. S průběhem veletrhu jsme velmi spokojeni – účast se 

rozhodně vyplatila. Data pro rok 2020 jsme si už napevno zapsali.“ 

 

Patrick Hermann, Sales Manager pro Německo, Husqvarna Group 

„GaLaBau je hlavním místem setkávání našeho oboru a v našem kalendáři 

nesmí chybět. Kvalitní rozhovory s naší přesnou cílovou skupinou – toho si 

tu ceníme nejvíc. Účastníme se už léta a rozhodně nebudeme chybět ani 

v budoucnu. Teď se ale těšíme na lukrativní zakázky, které v návaznosti na 

veletrh vždy získáváme.“ 
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Hanns Markus Renz, Business Manager Sales & Field Marketing 

Department, Kobelco Construction Machinery Europe B.V. 

„Veletrh GaLaBau je pro nás pokaždé charakteristický velmi milým 

publikem, s nímž lze vést velmi dobré, osobní rozhovory. Letos byla 

návštěvnost během všech čtyř dnů zvlášť vysoká. Měli jsme také pocit, že 

na místě byla spousta manažerů, kteří činí finální rozhodnutí, protože se 

nám už přímo na veletrhu podařilo uzavřít řadu zakázek. GaLaBau pro nás 

je a zůstane nejdůležitější platformou pro osobní setkávání se zeleným 

odvětví.“ 

 

Stefan Heinrich Lorberg, jednatel, Stefan Lorberg 

Baumschulerzeugnisse GmbH 

„Nejenže jsme letos oslavili 175. výročí, ale také se velmi spokojeně 

ohlížíme za veletrhem GaLaBau 2018. Znovu jsme se setkali přesně s naší 

hlavní cílovou skupinou: zahradníky a krajináři. Nové i staré známé 

kontakty se na našem stánku během všech dnů postaraly o živou výměnu 

názorů. O naší účasti v roce 2020 není pochyb.“ 
 
 

Frank Wollmann, jednatel, KANN GmbH Baustoffwerke 

„Velmi vydařený veletrh! Náš stánek, jak je na GaLaBau zvykem, 

zaznamenal bez výjimky dobrou návštěvnost. Struktura návštěvníků 

a kvalita rozhovorů byly opět vynikající. Setkali jsme se s bezpočtem 

manažerů a v návaznosti na veletrh očekáváme značné množství 

zakázek – prostě skvělé!“  

 

Torsten Reuß, jednatel, TOSSTEC KG 

„O GaLaBau 2018 můžu říct jen jedno: Byla to bomba! Denně, od začátku 

až do konce veletrhu, jsme bez přestávky vedli rozhovory. Poptávka po 

našich produktech byla obrovská. Díky podpoře mladých inovativních firem 

ze strany Spolkového ministerstva hospodářství jsme mohli využít špičkové 

pozice na společném stánku. Skvělý servis! Když jsme pak získali medaili 

za inovace, radost byla ještě větší. V roce 2020 se rozhodně vrátíme, a to 

formou vlastního stánku.“ 
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Christina Seufert, předsedkyně, Greenkeeper Verband Deutschland 

e.V. 

„Po počáteční nedůvěře jsme s naší účastí na GaLaBau 2018 velmi 

spokojeni. Poprvé jsme byli zařazeni do haly 3A a na našem stánku jsme 

vedli spoustu zajímavých diskuzí. Zaznamenali jsme zvýšený zájem 

o profesi greenkeepera, což nám samozřejmě udělalo velkou radost. Náš 

celkový závěr zní: Jsme příjemně překvapeni a v roce 2020 se samozřejmě 

opět zúčastníme.“ 

 

 

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 

 

Sledujte nás: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 
 


