
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA září 2018 

 

 

GaLaBau 2018: setkání zeleného odvětví s rekordní 

návštěvností 

 

 poprvé v historii veletrhu více než 72 000 návštěvníků 

 rychlý růst: o 5 % větší plocha, více než 12 % návštěvníků navíc 

 vynikající nálada: celkově spokojení vystavovatelé 

 

Po čtyřech dnech plných rozhovorů skončil 23. ročník veletrhu 

GaLaBau v Norimberku senzačním počtem návštěvníků. Poprvé se 

zúčastnilo 72 0051 odborných návštěvníků (to je o 12,3% víc než 

v roce 2016, kdy se sjelo 64 138 návštěvníků), aby se dozvěděli 

o nejnovějších produktech a trendech pro plánování, výstavbu 

a údržbu zeleně. Na straně vystavovatelů přijela každá čtvrtá firma ze 

zahraničí, čímž se mezinárodní výstavní plocha ve srovnání 

s předchozí edicí zvýšila o neuvěřitelných 12 %. Německé firmy si 

objednaly o 3 % větší plochu. Více než 9 % návštěvníků tentokrát do 

Norimberka v babím létě přicestovalo ze zahraničí. Stefan Dittrich, šéf 

veletrhu GaLaBau, je více než spokojený: „Jsou za námi čtyři 

inspirující dny veletrhu s nepřetržitě naplněnými halami, cennými 

obchodními rozhovory a nespočtem zajímavých akcí v doprovodném 

programu. Nálada byla prostě ohromující. Za mě se veletrh  

GaLaBau 2018 naprosto vydařil! Už teď se těšíme na další setkání 

zeleného odvětví v Norimberku za dva roky.“ Na GaLaBau 2018 

vystavovalo 1253 firem ze 37 zemí, a to poprvé ve 14 veletržních 

halách. 

 
  

                                                
1Počty návštěvníků a vystavovatelů a velikost výstavních ploch na tomto veletrhu 
se počítají a ověřují podle jednotných definic FKM – společnosti pro dobrovolnou 
kontrolu údajů veletrhů a výstav. 
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Jako odborný garant a iniciátor GaLaBau shrnuje veletrh pozitivně také 

Spolkový svaz zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť 

(Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V., BGL), Bad 

Honnef. „Veletrh GaLaBau 2018 opět překonal naše očekávání. Více než 

72 000 návštěvníků je senzační výsledek. To se odráží i v pozitivní zpětné 

vazbě od vystavovatelů. Znovu se ukazuje, že Norimberk je místem 

setkávání zeleného odvětví. Jen na GaLaBau mají zástupci odvětví 

možnost se během čtyř dnů plně a uceleně informovat o nejnovějších 

trendech a inovacích v zahradnictví, krajinářství a výstavbě sportovišť 

a přesvědčit se o výkonnosti tohoto odvětví,“ říká Lutze von Wurmb, 

předseda Spolkového svazu zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť 

(BGL). „Pro vystavovatele, návštěvníky, společnost NürnbergMesse, ale 

také pro nás jako profesní sdružení byl veletrh GaLaBau 2018 obrovský 

úspěch,“ dodává von Wurmb. 

 

Anketa mezi návštěvníky: opět vysoká kvalita odborného publika 

Obrovský nárůst počtu návštěvníků na GaLaBau 2018 pocházel jak 

z Německa (+13,3 %), tak ze zahraničí (+3,4 %). Výsledky ankety mezi 

návštěvníky provedené nezávislým institutem pro průzkum trhu opět 

potvrzují vysokou kvalitu publika. Návštěvníci veletrhu pocházeli převážně 

z firem specializovaných na zeleň a otevřené plochy. Potěšující nárůst byl 

tentokrát zaznamenán mezi návštěvníky veletrhu ze specializovaných 

úřadů a veřejných institucí. Veletrh GaLaBau letos získal větší popularitu 

také v oblasti výstavby, údržby a správy golfových hřišť. Kromě toho 

Norimberk přilákal řadu krajinných architektů a prodejců motorových 

vozidel. Více než polovina návštěvníků má ve své firmě vedoucí funkci – 

podíl manažerů s rozhodovací pravomocí činil 81 %.  

 

Průměrný návštěvník GaLaBau je muž ve věku 35 až 39 let a stráví na 

veletrhu 1,4 dne. Hledá především inovace. Přibližně 85 % všech 

dotázaných zastává názor, že veletrh GaLaBau jde s dobou a odráží 

všechny rozhodující trendy v oboru. Více než 60 % účastníků veletrhu 

navíc svou návštěvu využívá k dalšímu vzdělávání, k výměně zkušeností 

a informací a k udržování a navazování kontaktů. Tři čtvrtiny všech 

respondentů pociťují v oboru zahradnictví a krajinářství pozitivní vývoj 

a jsou si jisti, že odvětví i nadále poroste.  
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Zájmy návštěvníků GaLaBau 2018 byly jasné. Téměř 80 % se přijelo 

informovat o strojích pro výstavbu a údržbu, které mohou využít ve své 

profesi. Po přibližně třetině návštěvníků se zaměřilo na segmenty rostliny 

a části rostlin, resp. stavební hmoty, materiály a díly pro stavbu a údržbu. 

Téměř všichni návštěvníci byli s nabídkou vystavovatelů spokojeni a stejné 

množství respondentů chválilo vysokou kvalitu rozhovorů na stáncích.  

94 % dotázaných už má napevno naplánovanou návštěvu veletrhu  

GaLaBau 2020. 

 

Velmi dobrého přijetí se dostalo také pestrému doprovodnému programu 

veletrhu GaLaBau 2018. Téměř 90 % návštěvníků se domnívalo, že 

nabídka obohacuje ucelenou přehlídku produktů. Největší chvály se 

dočkaly speciální areál Garten[T]Räume, GaLaBau Landscape Talks, 

expertní fórum GaLaBau a předváděcí plocha pro zemní práce a travnaté 

plochy, kde vystavovatelé mohli naživo předvést své stroje. 

 

Vystavovatelé: větší plocha a vysoká mezinárodní účast 

1253 vystavovatelů do Norimberka přicestovalo ze 37 zemí – vedle 

Německa (945) pak především z Nizozemska (66), Itálie (50),  

Rakouska (31), Belgie (18), Polska (15), Francie (14) Dánska (14) a Česka 

(13). Celkově každá čtvrtá firma přijela ze zahraničí. Rozšíření ploch na 

německé straně činilo 3 %, zatímco vystavovatelé ze zahraničí si zajistili 

dokonce o 12 % víc výstavní plochy. 

 

Stěžejní byl na veletrhu GaLaBau opět segment strojů, do kterého spadá 

přibližně polovina vystavovatelů. Vystavovali stroje pro údržbu a péči 

i stavební stroje. Cca 35 % vystavovatelů bylo možné zařadit do segmentů 

stavební hmoty, přírodní kámen, dlažební kostky, terasové dlažby, stromy, 

rostliny, osivo apod. A kolem 15 % vystavovatelů pokrylo speciální 

segmenty, jako je vybavení hřišť, městský mobiliář nebo výstavba a údržba 

golfových hřišť.  
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Vystavovatelé nemohli veletrhu dát lepší známky. 93 % z nich hodnotilo 

celkový výsledek své účasti na veletrhu jako pozitivní a podařilo se jim 

oslovit nejdůležitější cílové skupiny. Nové obchodní kontakty navázali skoro 

všichni. 90 % pak očekává živý obchod v návaznosti na veletrh. 92 % 

vystavovatelů je už dnes rozhodnuto, že se zúčastní i veletrhu GaLaBau 

2020. 

 

To nejlepší z ročníku 2018 

 

Veletrh Greenery & Landscaping China se poprvé představil v hale 3A 

Jak se zahradnictví a krajinářství daří v Číně a kde je na trhu potenciál? 

Tyto a další otázky zodpověděl tým veletrhu Greenery & Landscaping 

China (GLC) poprvé na vlastním stánku v hale 3A. GLC se od roku 2017 

koná každoročně v Šanghaji a organizuje ho společnost NürnbergMesse 

China ve spolupráci s čínskou asociací SLAGTA (Shanghai Landscape 

Architecture and Gardening Trade Association). Ucelená informační akce 

Focus China během veletrhu GaLaBau 2018 poskytla na stánku řadu 

užitečných informací o příležitostech a výzvách v zahradnictví a krajinářství 

v Číně. Možnosti přímého kontaktu s odborníky z Číny, fakta a údaje o trhu 

a zprávy o zkušenostech jiných firem poskytly přehled o ekonomické 

dynamice a o příležitostech, které z toho vyplývají. Odborný program se 

dočkal dobrého přijetí. 

 

Největší zájem publika: zvláštní přehlídky a odborná fóra  

Kromě nevyčerpatelného sortimentu produktů nabídl GaLaBau 2018 svému 

publiku opět také obrovskou škálu znalostí. Velkému zájmu se těšila 

například zvláštní přehlídka Volný prostor budoucnosti v hale 1 

a přednáškové fórum Landscape Talks v hale 2. Občas zbývala už jen 

místa k stání. S vydatným zájmem se setkala také první burza pracovních 

příležitostí na GaLaBau, která byla umístěna u vchodu Střed.  

 

Krajinné architekty pak lákala hala 3A, kde je očekával vysoce kvalitní 

odborný program na stánku Svazu německých krajinných architektů (bdla, 

Bund deutscher Landschaftsarchitekten). Specializovaní prodejci 

motorových vozidel si přišli na své už den před veletrhem. Celkem 

70 odborníků z oboru se zúčastnilo přednášek a networkingu na téma 

„Rozhovor s motoristy“ a následně poskytli velmi pozitivní zpětnou vazbu. 
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Dvě Trendové ceny ELCA pro Nizozemsko 

Na expertním fóru GaLaBau byla i v roce 2018 udělena renomovaná cena 

ELCA Trend Award. Tentokrát sdružení European Landscape Contractors 

Association (ELCA) udělilo hned dvě ceny inovativním projektům 

z Nizozemska. Předseda ELCA Emmanuel Mony ocenil projekt „Circl“ 

společnosti ABN AMRO Bank, 100% cirkulární veřejnou (střešní) zahradu. 

„Velmi zdařilý zahradní projekt, který byl koncipován jako plně 

recyklovatelný, obnovitelný a ohleduplný k přírodě. Cíl poskytnout 

zaměstnancům banky zahradu s místem na práci byl do celkového 

konceptu výborně začleněn,“ chválila porota. 

 

Druhá cena ELCA Trend Award byla udělena ekologické firemní zahradě 

Green Dream v Haelenu (provincie Limburg). Porota byla velmi potěšena, 

že kancelář Geelen Counterflow patří k nejudržitelnějším na světě. Zahrada 

kanceláře se zaměřuje na zážitek z přírody a na biodiverzitu. „Úžasný 

příklad přirozeného a promyšleného designu firemní zahrady,“ uvedla 

porota. „Spojení moderních stavebních prvků se zeleným prostředím do 

harmonického celku bylo zvláště zdařilé. Zároveň tím vznikla esteticky 

velmi atraktivní zahrada.“ 

 

Novinky vyznamenané medailí GaLaBau za inovace 2018 

Celkem 16 produktových novinek (ze 106 zaslaných výrobků) ocenil svaz 

BGL medailí GaLaBau za inovace 2018. Ta je udělována za úspěšný vývoj 

nových, pokrokových řešení u produktů či postupů při výstavbě a údržbě 

krajinářských prostor. „Zvláště v oblasti elektrotechniky a digitalizace bylo 

dosaženo velkého pokroku,“ uvedl s potěšením Lutze von Wurmb, 

předseda Spolkového svazu zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť 

(BGL) u příležitosti předávání medailí za inovace na expertním fóru 

GaLaBau. 
 

Pohár zahradníků krajinářů: Bavorsko bude zastupovat mladou 

generaci v Kazani 

Magnetem pro návštěvníky byl opět také Pohár zahradníků krajinářů ve 

veletržním parku. Kvalifikovalo se dvanáct dvoučlenných týmů z celé 

Spolkové republiky Německo. Za dva náročné, intenzivní pracovní dny 

museli ztvárnit ukázkovou zahradu o velikosti 4×4 metry odpovídající 
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přesným kritériím. Motivací jim bylo to, že vítězný tým bude mít příležitost 

reprezentovat Německo na profesním mistrovství světa WorldSkills 2019 

v Kazani. Vítězové i tentokrát pocházejí z Bavorska. Julian Maier a Niklas 

Stadlmayr z Donauwörthu jsou němečtí mistři krajinářství a získali letenku 

do Ruska. Na cestu se vydají v srpnu 2019. 

 

Termín k zapsání do diáře: 

Příští GaLaBau se koná od 16. do 19. září 2020 v norimberském 

veletržním centru. 

 

 

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 

 
 


