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GaLaBau 2020: přípravy jsou v plném proudu 

 

 úspěšné zahájení přihlašování vystavovatelů 

 nová hala, rozšířený doprovodný program 

 registrace do speciální plochy International Start-up Area 

 

Od 16. do 19. září 2020 budou brány norimberského veletržního centra 

otevřeny pro GaLaBau, přední mezinárodní veletrh v oboru 

projektování, výstavby a údržby městských prostor, zeleně a volných 

ploch, už po čtyřiadvacáté. Rok 2019, kdy má veletrh svou pravidelnou 

přestávku, nabízí optimální příležitost k realizaci některých inovací pro 

příští edici místa setkávání zeleného odvětví. Ty sahají od změny 

rozložení hal přes nové zaměření na „vybavení a zařízení pro soukromé 

zahrady“ až po rozšířený doprovodný program. Startupy ze zeleného 

odvětví mají šanci se zapojit do speciální plochy International Start-up 

Area. Na veletrhu GaLaBau se v roce 2020 očekává přibližně 

1300 vystavovatelů a 72 000 odborných návštěvníků. Odborným 

garantem a iniciátorem veletrhu je Bundesverband Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL). Vrcholem veletrhu bude 

jako vždy speciální plocha Garten[T]Räume integrovaná do veletržního 

stánku BGL, která bude holisticky odrážet různé trendy v zahradnictví 

a krajinářství. 

 

Veletrh GaLaBau 2020 byl oficiálně představen, podklady pro vystavovatele 

jsou na internetu a registrační fáze se rozběhla velmi úspěšně. Přípravy jsou 

v plném proudu. Stefan Dittrich, šéf veletrhu GaLaBau ve společnosti 

NürnbergMesse, je ohledně příští akce konané za méně než rok optimistický: 

„V roce, kdy má GaLaBau přestávku, vždy pracujeme na tom, abychom se 

v příští edici opět dostali o kus výš. Pro rok 2020 jsme přišli s několika 

slibnými novinkami. Na jedné straně bude hala 3 nahrazena nedávno 

otevřenou, vysoce moderní halou 3C. Výsledkem jsou zcela nové možnosti 

rozvoje pro vystavovatele. Dále se zaměřením na „zařízení a vybavení pro 

soukromé zahrady“ budeme věnovat oblasti, která zajistí další nárůst počtu 
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vystavovatelů a návštěvníků. A to ještě zdaleka není všechno. Registrace 

probíhá už téměř pět měsíců a současný stav vypadá velmi optimisticky. 

S potěšením také můžeme konstatovat, že v mezinárodním měřítku rosteme 

stále intenzivněji.“  

 

Veletrh GaLaBau 2020 tak má po všech stránkách zelenou. Je to ucelená 

světová přehlídka projektování, výstavby a údržby městských prostor, 

zeleně a venkovních ploch. Odborní návštěvníci pocházejí z firem 

zaměřených na zahradnictví, krajinářství a výstavbu ve venkovních 

prostorech, jedná se dále také o krajinné architekty, ale i projektanty ze 

státních, zemských a obecních úřadů, stejně jako specializované prodejce 

motorových vozidel a zemědělských strojů. Veletrh GaLaBau je optimálně 

doplněn o rozsáhlou nabídku produktů a služeb pro provozovatele 

volnočasových parků, kempů a mateřských škol a účastní se ho i pracovníci 

zodpovídající za výstavbu, údržbu a správu golfových hřišť. 

 

Hospodářská situace zahradnictví a krajinářství v Německu a Evropě 

Hospodářské vyhlídky v odvětví zahradnictví a krajinářství v Německu 

a Evropě jsou i přes celkové hospodářské zpomalení nadále dobré. 

„V samotném Německu dosáhly zahradnické a krajinářské firmy v roce 2018 

ročního obratu přibližně 8,41 miliard eur, což je v porovnání s předchozím 

rokem nárůst o 6,8 procenta. Je to jasný důkaz pokračujícího dobrého vývoje 

v tomto sektoru. Dokládá to, že poptávka po zahradnických službách u firem 

neklesá – právě naopak. Jsme proto optimističtí, že firmy v oblasti 

zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť budou i nadále fungovat jako 

silný hospodářský motor a mít dobré vyhlídky do budoucna,“ říká předseda 

BGL Lutze von Wurmb. 

 

NOVINKA: poprvé na GaLaBau 2020 

Po logistické i tematické stránce může GaLaBau 2020 nabídnout řadu 

novinek. Přestěhování z haly 3 do nedávno otevřené, cenami ověnčené haly 

3C poskytne vystavovatelům větší pohodlí a lepší možnosti rozvoje. 

Magnetem pro nové vystavovatele je také zaměření na „vybavení a zařízení 

pro soukromé zahrady“. Za tím označením se skrývají všechny výrobky pro 

vybavení zahrad a teras, jako je nábytek, dekorace, osvětlení, vizuální 

bariéry a ochrana proti větru, bazény, venkovní kuchyně nebo zahradní grily. 

Zvláštní pozornost je věnována tématu venkovních kuchyní a grilování. 
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Bohatý doprovodný program bude k dispozici také pro oblast péče o trávník. 

Tím novinky nekončí! S fórem, které bude obsazeno výhradně přednáškami 

vystavovatelů, vznikne další platforma pro prezentaci obsahu. 

 

Co dál si na GaLaBau 2020 nenechat ujít 

Vedle četných novinek samozřejmě budou dál k dispozici i osvědčené 

a populární formáty z posledních let. Každoroční hity zahrnují odborné fórum 

GaLaBau Landscape Talks a stánek BGL s areálem Garten[T]Räume 

a expertním fórem GaLaBau. Zvláštní přehlídky na téma realizace hřišť 

a zařízení pro volný čas a péče o stromy a burza pracovních příležitostí jsou 

stejně nedílnou součástí jako dvě venkovní akce: předváděcí plocha, na 

které nebude chybět živé sekání, bagrování a řezání, jakož i' populární 

Landscape Gardener Cup (Krajinářský pohár), celoněmecká profesní 

soutěž, ve které nejlepší krajinářští učni ze všech německých spolkových 

zemí prokazují své odborné dovednosti a ze které vzejde „německý 

mistrovský tým“. 

 

Registrace do speciální plochy International Start-up Area 

Mladé startupy v zeleném odvětví by měly využít příležitosti k účasti na 

speciální ploše International Start-up Area na veletrhu GaLaBau 2020, 

protože účast na veletrhu je i nadále jedním z nejúčinnějších marketingových 

tahů. Osobní kontakt se zákazníky, odborníky z oboru, ale i konkurenty je 

zárukou úspěšné akce pro networking a navazování byznysu. Podmínkou 

pro účast je, aby firma byla méně než pět let stará a zaměstnávala méně než 

20 lidí. Zájemci nechť se obrátí na Bettinu Wild, tel. +49 911 860 681 78, e-

mail: bettina.wild@nuernbergmesse.de. 

 

Materiály pro vystavovatele online – zajistěte si výhodu za včasnou 

rezervaci! 

Informace pro vystavovatele a online registrace na GaLaBau 2020 jsou už 

k dispozici online na adrese www.galabau-messe.com. Stejně jako 

u předchozích akcí se „early birds“ dočkají odměny. Firmy, které se 

zaregistrují už nyní, mohou využít slevy za včasnou rezervaci. Ta platí ještě 

do 31. října 2019 včetně. 

 

 

 



 

GaLaBau 2020: přípravy jsou v plném proudu 
Tisková informace – říjen 2019 strana 4/4 

Ohlédnutí: GaLaBau 2018 

23. ročník GaLaBau přesvědčil na plné čáře. S 1253 vystavujícími firmami 

(25 % z nich ze zahraničí) a novým rekordem v podobě 72 005 odborných 

návštěvníků (+12,3 % ve srovnání s rokem 2016) byl veletrh GaLaBau 2018 

naprostým úspěchem. Představil celou škálu nabídek pro projektování, 

výstavbu a údržbu městských prostor, zeleně a volných ploch a znovu 

potvrdil svou pozici předního mezinárodního veletrhu zahradnictví 

a krajinářství, údržby a výstavby sportovišť, golfových hřišť a dětských hřišť. 

 

Kontaktní osoby pro vystavovatele 

Thomas Grenot, Stephanie Mangold-Gencel 

T +49 9 11 86 06-88 60 

galabau@nuernbergmesse.de 

 

Kontaktní osoby pro média 

Katja Feeß, Laura Weber, Saskia Viedts 

T +49 9 11 86 06-83 29 

F +49 9 11 86 06-12 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 


