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HOLZ-HANDWERK na úspěšné cestě




databáze vystavovatelů a výrobků: včasná příprava na návštěvu
veletrhu
„cítit ducha prostoru“ na zvláštní přehlídce sdružení FSH Bayern
chytré plánování: mobilní vstupenky a aplikace HOLZ-HANDWERK

Už podevatenácté se HOLZ-HANDWERK představí jako přední
evropský veletrh v oboru zpracování dřeva. Zájem odvětví je znovu
tak velký, že sedm výstavních hal bylo obsazeno už půl roku před
konáním akce. Ve dnech 21. až 24. března 2018 se 110 000*
návštěvníků norimberského výstaviště opět přijde informovat na
nejnovější trendy v úpravě a zpracování dřeva. Truhláři, tesaři,
specializovaní prodejci a odborníci na nábytkářství a realizaci
interiérů oceňují prvotřídní nabídku výrobků a informací a živost
veletrhu. Přehled více než 500 registrovaných firem s možností
domluvit
si
schůzku
najdete
na
stránce
www.holzhandwerk.de/exhibitors-products.
Spektrum veletrhu HOLZ-HANDWERK sahá od dřevoobráběcích strojů
a elektrických či pneumatických nástrojů přes upevňovací techniku, kování,
stavební prvky, montážní systémy, dřevo a dřevěné materiály až po
software. Na jednom místě se tak setkávají všechny produkty
a technologie, které jsou v každodenním provozu dřevozpracujících
podniků rozhodující.
Sdružení FSH Bayern návštěvníkům umožní „cítit ducha místa“
Populární zvláštní přehlídka „DesignObjekt – ObjektDesign“ sdružení
Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) Bayern se v roce 2018 uskuteční
s mottem „Cítit ducha prostoru – holistické ztvárnění prostoru“. Předseda
sdružení dr. Christian Wenzler vysvětluje: „Poté co byl v truhlářském
řemesle dlouho ve středu pozornosti design jednotlivých předmětů

*ve spojení s veletrhem FENSTERBAU FRONTALE

a výrobků, pozorujeme v současné době při realizaci budov, místností,
nábytku a periferního vybavení návrat k holistickému přístupu. Naše
zvláštní přehlídka představuje mimořádné způsoby ztvárnění a vysvětluje
základní myšlenky designu, které pomáhají cítit ducha vytvořeného
uspořádání prostoru. Ukazuje také příležitosti, které se kreativnímu
a holisticky orientovanému truhlářství otevírají. „Duch“ prostoru vzniká,
když všechno takříkajíc sedí. Prostor vyvolává emoce, vyvolává zájem
pozorovatele, stimuluje jeho reakce. Každý člověk prostor cítí jinak a často
se jedná o pocit velmi intuitivní, který má racionálně nevysvětlitelný účinek.
Ještě obtížnější je zjistit, jak a proč k této reakci dochází. Ve skutečnosti
však lze mnohé z toho velmi přesně ovlivnit. Jak, to ukážeme na zvláštní
přehlídce v předsálí vstupu střed.“
Spolehlivá a výhodná cesta na oba veletrhy
Už při minulé edici veletrhů HOLZ-HANDWERK a FENSTERBAU
FRONTALE byla přijata opatření ke snížení hustoty dopravy. Veletrhy tak
budou znovu zahájeny v 10:00. Z hodnocení vyplynulo, že vystavovatelé
a návštěvníci se tak snáz vyhnou ranní dopravní špičce. Spolu s novým
systémem turniketů zavedla společnost NürnbergMesse pro návštěvníky
také mobilní vstupenky, což usnadní přístup do areálu výstaviště.
Zvýhodněné jízdné a posílení spojů ve špičkách dále umožní pohodlnou
cestu na výstaviště městskou hromadnou dopravou. Vstupenky zakoupené
v předprodeji i průkazy vystavovatelů zahrnují využití MHD na území
Norimberku/Fürthu/Steinu. Německé dráhy opět přichystaly akční nabídku
v podobě speciální jízdenky na spoje ICE. Veškeré informace najdete na
www.holz-handwerk.de/easytravel.
Nyní ke stažení: aplikace HOLZ-HANDWERK
Pomocí aplikace HOLZ-HANDWERK se návštěvníci mohou předem
seznámit s vystavovateli a jejich produkty a uložit si je do vlastního
seznamu. Na návštěvu veletrhu tak budou optimálně připraveni. Na místě
pak aplikace usnadní orientaci díky dynamickému plánu hal. Ke stažení na
www.holz-handwerk.de/en/app.
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Úspěšná spolupráce
HOLZ-HANDWERK pořádá sdružení VDMA Holzbearbeitungsmaschinen
a společnost NürnbergMesse GmbH. Spolupořadatelem veletrhu je také
bavorské sdružení Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (FSH Bayern).

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
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.holzhandwerk.de/press
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