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Nitrianske veľtrhy súNitrianske veľtrhy sú
katalyzátorom rozvoja odvetvíkatalyzátorom rozvoja odvetví

Veľtrhy sú jedným z najefektívnejších
nástrojov na vytvorenie, udržiavanie a roz-
víjanie vzťahov so zákazníkmi. Aj v digitál-
nom veku umožňujú, aby sa nákupca i pre-
dajca fyzicky stretli a podporovali vlastné
obchodné vzťahy. Ak sú svojím profilom dob-
re zacielené, predstavujú vysokoefektívnu
obchodnú i marketingovú platformu. Sú zá-
roveň veľmi flexibilné, pretože poskytujú
možnosť prezentovať nové produkty, imidž
značky či nájsť nového obchodného zá-
stupcu, ale aj množstvo ďalších cieľov. Náv-
števníkom dávajú príležitosť okrem pria-
meho obchodného kontaktu vidieť, čo je na
trhu nové, zhodnotiť dodávateľov i produk-
ty, riešiť špecifické problémy, nájsť nové trhy
či diskutovať o obchodných potrebách pria-
mo v prirodzenom prostredí trhu. Ich kva-
lita závisí od individuálneho prístupu orga-
nizátora, ktorý musí byť pre zúčastnené stra-
ny aj pomocníkom v orientácii v určitom od-
vetví. 

Jednou z výstavníckych organizácií, ktorej
sa úspešne darí každoročne rozvíjať vlastnú
stratégiu rozvoja, je i naša organizácia Ag-
rokomplex - Výstavníctvo Nitra. Keďže toh-
toročná výstavnícka sezóna je už takmer za
nami, môžeme spokojne konštatovať, že bo-
la veľmi úspešná. 

Na veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa ko-
nal začiatkom marca, bol nárast počtu vy-
stavovateľov a výstavných plôch o viac ako
20 %. 466 vystavovateľov a 98 000 náv-
števníkov tu našlo vhodné miesto na oboj-
stranne užitočnú komunikáciu. Je to dob-
rý signál, že toto odvetvie si zasluhuje
významnú pozornosť v rámci národného
hospodárstva a naše podujatie je význam-
ným nástrojom podpory predaja i budova-
nia kvalitných obchodných vzťahov. Gas-
tra a Alimenta boli zamerané na gastronó-
miu, potravinárstvo, obchod i verejné stra-
vovanie. 

Známe svojím pôvabom sa však v Nitre sta-
li i menšie jarné podujatia ako napríklad En-
viro s ekologickou tematikou či záhradkár-
ska výstava Gardenia, ktorej neodmysliteľ-
nou súčasťou je nádherná výstava bonsajov
Bonsaj Slovakia za účasti popredných sve-
tových odborníkov na bonsaje z Českej re-
publiky, Maďarska, Poľska, Brazílie, Juhoaf-
rickej republiky. Predajná výstava výrobkov
stredných škôl pod názvom Mladý tvorca po-
ukázala na obrovský potenciál tvorivosti i
kvalitu zručností nastupujúcej generácie.
Ďalšie spoločensky i ľudsky veľmi zaujíma-
vé podujatia v rovnakom termíne ako Gar-
denia boli Humanotech - výstava pomôcok
pre rehabilitáciu, protetiku a zdravie a Me-
difa - výstava zdravotníckej techniky a far-
mácie. Na tomto podujatí sa predstavili rôz-
ne pomôcky pre zdravotne a telesne po-
stihnutých, zdvíhacie zariadenia, výťahy a
ich úprava, potreby pre osobnú starostlivo-
sť, schodolezy, invalidné vozíky, pomôcky
pre hluchonemých ľudí a sluchovo postih-
nutých a nevidiacich. 

Medzinárodný strojársky veľtrh slávil 10.
výročie. A to veľmi dôstojne, pretože bol
sprevádzaný i nárastom počtu záujemcov.
815 vystavovateľov tu našlo kvalitné infor-
mačné prostredie na komunikáciu s 28-tisíc
odborných návštevníkov z tohto vysokoso-
fistikovaného odvetvia národného hospo-
dárstva. Veľtrh poukázal na skutočnosť, že
máme hodnotný potenciál konkurencie-
schopných a kvalitných strojárskych firiem. 

Osobitný vzťah máme práve k Agrokom-
plexu, s ktorým nás spája meno i minulosť.
Tento rok oslávil krásne 30. výročie. Je len
veľmi ťažké uveriť, že na prvom ročníku di-
dakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa
zúčastnilo 53 vystavovateľov a dnes ich je
viac ako desaťnásobok. Na tomto podujatí
každoročne komunikuje viac ako 700 vy-
stavujúcich firiem s približne 100 000 záu-
jemcami o všetkom, čo súvisí s poľnohos-
podárskym a potravinárskym odvetvím. 

Za 30 rokov sa nám podarilo vybudovať
skutočne kvalitné výstavisko, ktoré je zá-
kladom na čoraz lepšie výstavné podujatia.
Okrem tradičnej komerčnej funkcie plní aj
kultúrne a náučné poslanie. V Slovenskom
poľnohospodárskom múzeu v prírode, kto-
ré je súčasťou našej organizácie, obnovuje-
me expozície a pripravujeme nové expo-
náty, čím sa snažíme prispievať k tvorbe ná-
rodného povedomia poukazovaním na his-
tóriu. Malým a stredným živnostníkom sa
usilujeme pomôcť predovšetkým poduja-
tiami Coopexpo a Medzinárodné živnos-
tenské trhy v rovnakom termíne ako Agro-
komplex. 

Ďalším významným podujatím bol Auto-
salón Nitra, kde sa predstavil už tradične v
celej svojej kráse automobilový priemysel.

Najnovšie a najkvalitnejšie produkty sveta
štyroch kolies malo možnosť obdivovať viac
ako 165 000 návštevníkov. V októbri 2004
bude toto podujatie v kalendári O.I.C.A. a
opäť sa úspešne zaradí medzi najkvalitnejšie
svetové podujatia. 

Kvalitou nezaostávali v tomto roku ani veľ-
trhy Lignumexpo-Les zamerané na prezen-
táciu lesníctva a technológií na spracovanie
dreva. V budúcom roku sa konajú v sep-
tembri. 

Celkovo možno už dnes konštatovať, že aj
rok 2003 bol pre našu organizáciu veľmi ús-
pešný. Každoročne sa usilujeme vytvoriť ta-
ké ekonomické prostredie, aby sme mohli
budovať nové výstavné haly a skvalitňovať
infraštruktúru bez cudzích úverov. Kvalita
práce, individuálny prístup k zákazníkom
nás posunuli tam, kde v súčasnom období
sme. Výstavný areál vytvára vhodné pod-
mienky na ďalší rozvoj, kopírujúci potreby
jednotlivých výstav a odvetví národného hos-

podárstva. V roku 2003 sa dosiaľ zúčastnilo
na podujatiach organizácie Agrokomplex -
Výstavníctvo Nitra takmer 3000 vystavova-
teľov zo 17 krajín sveta a 450 000 návštev-
níkov zo 42 krajín sveta. Úspešnosť všetkých
uvedených podujatí nám dáva nádej, že aj v
roku 2004 a aj po vstupe do Európskej únie
sa našej organizácii bude úspešne dariť pl-
niť svoje hlavné poslanie - podporovať ko-
munikáciu firiem a podnikateľov s ich exis-
tujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi na ná-
rodnej a medzinárodnej úrovni, rozvíjať ob-
chod a medzinárodnú ekonomickú spolu-
prácu. Aj v roku 2004 sa budeme zameria-
vať na internacionalizáciu podujatí, využí-
vajúc pritom vysoký rastový potenciál me-
dzinárodného obchodu, investovať do in-
fraštruktúry výstavného areálu, zvyšovať kva-
litné služby s orientáciou na ich maximálnu
možnú individualizáciu. 

Veríme, že naše podujatia budú aj naďalej
hodnotným, flexibilným a nákladovo efek-

tívnym komunikačným prostriedkom, kto-
rý má dosah na národnú i medzinárodnú
ekonomiku, pretože generujú aj príjmy ho-
telov, reštaurácií, poskytovateľov doprav-
ných služieb, vytvárajú zamestnanosť vo
výstavisku, v hoteloch, reštauráciách a sú i
asistentmi pre rozvoj malého a stredného
podnikania, ktoré predstavuje základný pr-
vok každej úspešnej ekonomiky. Výrazne
tiež pomáhajú zlepšovaniu imidžu krajiny
a transferu nových pokrokových techno-
lógií. Organizácia dosiahne tak, ako aj v mi-
nulých rokoch, dobré ekonomické výsled-
ky, čo je základnou podmienkou na zabez-
pečenie vlastného rozvoja, plní si všetky
daňové a odvodové povinnosti, a tým po-
máha každoročne úspešne napĺňať štátnu
pokladnicu. 

Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel 
generálny riaditeľ 

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra
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Slovenská klientela pod-
ujatia na brnianskom výsta-
visku dôverne pozná. Náras-
ty návštevníkov i vystavova-
teľov zo Slovenska na jed-
notlivých výstavách a veľtr-
hoch, ktoré sú evidované za
posledné roky, nie sú napo-
kon až také prekvapivé. Ešte
v časoch bývalej Česko-Slo-
venskej republiky bolo Brno
výstavnou sieňou hospodár-
stva strednej Európy a práve
z tohto obdobia veľa sloven-
ských a českých firiem udržia-
va medzi sebou čulé ob-
chodné styky. Tiež Brno nie
je pre slovenských vystavo-
vateľov a návštevníkov natoľ-
ko vzdialené a cudzie, aby si
prezentáciu či návštevu na
veľtrhoch z finančných dô-
vodov nemohli dovoliť. V
súčasnosti Veletrhy Brno, a.
s., niektorými svojimi podu-
jatiami zastávajú prvenstvo v
celej strednej a východnej Eu-

rópe a dôležitý význam majú
aj pre západnú Európu.

Tento rok sa na brnianskom
výstavisku konalo dovedna
37 podujatí, na ktorých sa

prezentovali firmy z takmer
všetkých oblastí hospodár-
skeho života. Ktoré poduja-
tia sú pre slovenskú kliente-
lu najlákavejšie, akú majú Ve-

letrhy Brno, a. s., perspektí-
vu po vstupe Českej republi-
ky do Európskej únie a čo
všetko môže slovenské za-
stúpenie Veletrhy Brno, a. s.,
spoločnosť ALFAcon, s. r. o.,
poskytnúť slovenským vysta-
vovateľom a návštevníkom,
sme sa opýtali riaditeľa spo-
ločnosti ALFAcon, s. r. o., Ing.
Ľuboša Podolského.

Myslíte si, že po vstupe
Slovenskej a Českej re-
publiky do Európskej únie
záujem o brnianske veľ-
trhy ešte vzrastie?

- Určite áno! Vzhľadom na
to, že budú odstránené mno-
hé colné a administratívne
prekážky a jazyková bariéra
tu prakticky nie je žiadna, Br-
no sa pre slovenských vysta-
vovateľov stane ešte atraktív-
nejšie. Jednak preto, že za-
bezpečenie účasti pre slo-

venskú firmu na
brnianskych po-
dujatiach bude rov-
nako jednoduché
ako na Slovensku,
a tiež preto, že po
vstupe Českej re-
publiky do Európ-
skej únie výstavis-
ko priláka aj ob-
chodníkov zo zá-
padnej Európy.

Spoločnosť AL-
FAcon, s. r. o., pô-
sobí ako výhrad-
ný zástupca Ve-
letrhy Brno, a. s.,
na Slovensku tak-
mer rok. Odráža
sa pôsobenie
slovenského za-
stúpenia v účas-
tiach sloven-

ských vystavovateľov a ná-
vštevníkov na brnianskych
veľtrhoch?

- Myslím, že áno. Zazname-
návame nárast slovenských
účastníkov na jednotlivých
podujatiach, čo
vlastne potvrdzu-
je aj predpokla-
daný trend. Na-
príklad na zná-
mom veľtrhu in-
formačných a ko-
m u n i k a č n ý c h
technológií IN-
VEX sme oproti
minulému roku
evidovali až 15-
percentný nárast
slovenských návš-
tevníkov a pri-
budli aj firmy do
radov vystavova-
teľov. Vysoký ná-
rast slovenských
účastníkov (asi 25
%) zaznamenáva-
me aj na staveb-
ných veľtrhoch
SHK a IBF. Naj-
väčším podujatím z hľadiska
slovenskej účasti bol stro-
jársky veľtrh MSV, na ktorom
vystavovalo takmer 90 slo-
venských firiem a návštev-
níkov zo Slovenska bolo
osemtisíc. Sú to podľa môj-

ho názoru pekné nárasty a
určite sa v uvedených číslach
odráža i pôsobenie nášho za-
stúpenia. Skvalitnila sa naj-
mä komunikácia nielen s prí-
padnými vystavovateľmi, ale
aj s odbornou verejnosťou a

tiež brnianske veľtrhy vstu-
pujú vďaka medializácii do
širšieho povedomia sloven-
skej verejnosti.

Čo všetko ponúka zastú-
penie ALFAcon, s. r. o., slo-

venským vystavovateľom
a návštevníkom?

- Vystavovateľom i náv-
števníkom ponúkame kom-
pletný informačný servis,
týkajúci sa jednotlivých
výstav a veľtrhov. Pre od-
bornú i laickú verejnosť za-
bezpečujeme vstupenky,
veľakrát ich ponúkame s vý-
raznými zľavami. Organi-
zujeme tiež cenovo výhod-
né zájazdy pre odborných
návštevníkov. Vystavova-
teľom sprostredkúvame in-
formácie o podmienkach
prenájmu výstavnej plochy,
informácie o možnostiach
výstavby stánku. Dokážeme
zabezpečiť účasť nielen pre
individuálnych vystavova-
teľov, ale aj oficiálne účasti
a účasť pre vystavovateľov
v spoločných stánkoch.
Spolupracujeme s viacerý-
mi externými partnermi
(napr. so SOPK, Zväzom
strojárskeho priemyslu SR,
Zväzom stavebných podni-
kateľov Slovenska, so Zvä-
zom elektrotechnického
priemyslu...) Tiež zabez-
pečujeme pre Veletrhy Br-
no, a. s., prezentáciu v slo-
venských médiách a komu-
nikáciu s verejnosťou.

(pon)

Slovenských vystavovateľov priťahuje Brno

Ľuboš Podolský
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Staré obchodnícke príslovie hovorí: Výklad predáva. A najväčším
výkladom medzinárodného obchodu sú veľtrhy a výstavy. Preto
je táto forma prezentácie dôležitým, vysokoúčinným nástrojom
štátnej proexportnej politiky a dôležitá forma podpory rozvíjajú−
cemu sa sektoru malého a stredného podnikania. Naše výrobné
kapacity sú ešte stále väčšie, ako je absorpčná schopnosť nášho
domáceho trhu. Ak teda chceme dosiahnuť aktívnu obchodnú bi−
lanciu, musíme naše výrobky umiestniť na zahraničných trhoch.

To znamená nielen vyrobiť, ale predovšetkým predať. Výstavníc−
tvo je brána k poznaniu, zdôrazňujú experti a dodávajú, že Slo−
vensko musí chodiť na veľtrhy, výstavy a nemusia to byť vôbec
iba tie mamutie, bombastické. Ale musíme ukazovať to, čo má−
me najlepšie. Výstavníctvo je skutočne tá brána, ktorá vedie k
poznaniu Slovenska. Predsa na takýchto podujatiach sa stretá−
va množstvo odborníkov, ak teda dokážeme správne robiť pro−
pagáciu, tak dosiahneme veľa. 
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Magické slovíčko − imidž
Imidž firmy netvorí iba

jej logo - teda graficky
stvárnená hlavička. To je
aj spôsob komunikácie s
obchodnými partnermi,
vystupovanie jej pracov-
níkov na verejnosti...
Imidž modernej firmy je
absolútne všetko, čo s ňou
súvisí a čo je vizuálne do-
siahnuteľné. Vytvára ho
už samotný názov firmy.
Vzťah zákazníka k značke
je mimoriadne dôležitý.
Aj preto si dnes  už firmy
uvedomujú,  čo všetko je

potrebné, aby boli  ús-
pešní na trhu. Čo do me-
na? napísal kedysi Sha-
kespeare a dodal, že to, čo
sa volá ruža, bude voňať
rovnako krásne i pod
iným menom. Čo bolo
pravdou počas života veľ-
kého dramatika, nie je
pravdou na začiatku 21.
storočia: výrobky najširšej
spotreby sú si čoraz po-
dobnejšie a čoraz častejšie
záleží na ich priliehavých
názvoch, aby im dal zá-
kazník prednosť pred iný-

mi. Dnes teda už nové
značky vymýšľajú špecia-
lizované  softvérové pra-
coviská. Nestačí iba vyro-
biť, dôležité je predať - ta-
ký je diktát dnešných dní.
Aj preto orientácia na ori-
ginálnu značku, ktorá bu-
de výstižne charakterizo-
vať váš výrobok i vašu fir-
mu, je základom marke-
tingovej stratégie úspe-
chu. A pokiaľ hodláte svo-
jou ponukou dobyť svet,
tak nezabúdajte, že vás
predáva aj značka...

Už nie spanilé jazdy
Známy zahraničný eko-

nóm, publicista Rolf Le-
icher tvrdí, že kto chce
dnes  vo svetovom ob-
chode uspieť, musí byť
ako zlatá sliepočka, kto-
rá dokáže znášať zlaté
vajíčka,  a zároveň o tom
aj hlasno kotkodákať.
Inými slovami: ten, kto
chce  na súčasných ná-
ročných svetových tr-
hoch v ostrej konkuren-
cii obstáť, musí ponúkať
produkty, ktoré sú nie-
čím výnimočné. Zároveň
táto nadštandardná po-
nuka musí byť aj náleži-
tým spôsobom daná na
známosť. Musí sa prosto
o nej vedieť. Potom už ne-
záleží, či sa to týka hoto-
vých výrobkov, surovín,
služieb alebo všetkých

spolu. A nie je z tohto hľa-
diska dôležité ani to, či sa
ich výnimočnosť preja-
vuje samostatne, či v
súhrne kvality produktov
a výšky (presnejšie níz-
kosti) ich cien. 

Výstavníctvo prešlo ra-
zantným prerodom. Kým
do roku 1989 bola výstav-
nícka činnosť  regulova-
ná, s centrálnym dirigiz-
mom zahraničných akcií,
dnes je to naopak. Nič sa
nenačasúva a vystavova-
teľský subjekt prichádza
na danú výstavnú alebo
veľtrhovú  akciu so sna-
hou predať, so snahou
kontrahovať a minimál-
ne so snahou urobiť si
marketing alebo nadvia-
zať kontakty a oboznámiť
záujemcov s tým, čo po-

núka. Výstavnícke podu-
jatie dnes už rozhodne
nie je iba spanilou jazdou
či príjemnou príležitos-
ťou na uvoľnenie sa z pra-
covného vypätia.

Naše výstavníctvo má
dobré meno, medziná-
rodné uznanie sme si už
neraz vyslúžili. Predo-
všetkým z hľadiska tech-
nickej úrovne, architek-
tonických riešení. Čo
však musíme dnes pre-
dovšetkým garantovať, to
je serióznosť v podnika-
ní, myslieť trochu do-
predu. Odložiť teritoriál-
ne okuliare, obchodno-
politické dôvody. Či
chceme alebo nie, veľtrh
je vskutku zrkadlom eko-
nomiky a indikátorom jej
schopností.

Obraz ekonomiky
Nárast vystavovateľov a

návštevníkov a naopak
pokles výstavnej plochy
je trendom, ktorým sa v
poslednom roku uberá
výstavníctvo v Slovenskej
republike. Analýza po-
tvrdzuje, že odbor výstav-
níctva odráža súčasnú si-
tuáciu v celej ekonomike.
Vystavovatelia si objed-
návajú menšie plochy, ale

na jednotlivých výstavách
sa zúčastňujú. Podnika-
telia si uvedomujú, že ak
ich neuvidia na trhu, zna-
mená to ekonomický po-
kles. Je potešiteľné, že na-
rastá aj počet návštevní-
kov. Najväčším organizá-
torom v odvetví na úze-
mí SR je Incheba a Výstav-

níctvo Agrokomplex. Via-
cerí podnikatelia tvrdia,
že organizácii veľtrhov a
výstav na Slovensku chý-
ba koordinácia, finančné
prostriedky a odbúranie
nečestnej súťaže zo stra-
ny niektorých organizá-
torov. Tieto faktory sa
podpísali pod 2,5-násob-
ný pokles počtu výstav,
avizovaných na budúci

rok, oproti 300 výstavám
uskutočneným v roku
1998.  Aj počet organizá-
torov i vystavovateľov z
roka na rok klesá. Stabil-
nými organizátormi  na
Slovensku je asi dvad-
siatka firiem - členov sek-
cie veľtrhov a výstav
SOPK. To je iba 90 % z

počtu všetkých firiem vo
funkcii organizátorov
výstav.

Jedným z dôvodov  po-
klesu záujmu o účasť na
veľtrhoch a výstavách  je
aj  nedostatok odborní-
kov, najmä z radov nových
malých a stredných pod-
nikateľov, ktorí nemajú
dostatočné skúsenosti s
organizáciou prezentač-
no-kontraktačných podu-
jatí. Výstava má totiž za-
bezpečiť organizátorovi aj
vystavovateľovi ekono-
mický efekt a štandardnú
pozíciu aj na budúcom
ročníku výstavy, konšta-
toval. Aj duplicita niekto-
rých výstav automobilo-
vého priemyslu, staveb-
níctva a nábytku, kona-
ných s odstupom iba nie-
koľkých mesiacov počas
jedného roka, podporuje
nečestnú súťaž a dokazu-
je neserióznosť niekto-
rých účastníkov. Táto prax
si zrejme v budúcnosti vy-
žiada povinný audit vy-
stavovateľov alebo adek-
vátnu legislatívu, predo-
všetkým však dôslednú
koordináciu veľtrhov a
výstav, ktorá v súčasnosti
neexistuje. Platí to aj pre
prezentáciu slovenských
vystavovateľov v zahraničí.

Šance treba využiť
Ak chcú naše výrob-

ky obstáť v konkuren-
cii na zahraničnom tr-
hu, musia nechať o se-
be vedieť, nemožno sa
spoliehať na to, že už
sú na trhu známe. Ako
ukazujú skúsenosti z
výstavníckej praxe,
mnohé firmy si túto
nevyhnutnosť ešte ne-
uvedomujú. Veľa sa sí-

ce hovorí o zviditeľňo-
vaní Slovenska vo svete,
no v prípadoch, kde by
to malo priniesť naj-
exaktnejšie výsledky, sa
hriešne zanedbáva. Cítia
to napríklad organizáto-
ri rozličných veľtrhov a
výstav u nás doma i v za-
hraničí. Poukazujú  aj na
to, že štátna podpora
našich vystavovateľov je
menej ako minimálna. Na
porovnanie stačí sa po-
zrieť do susedného Čes-
ka, kde na túto podporu
dávajú viac než dávala ce-
lá niekdajšia českoslo-
venská federácia. Naše

ministerstvo hospodár-
stva na zviditeľňovanie
Slovenska v zahraničí
prostriedky nemá a čo
má, nestačí ani na ofi-
ciálnu reprezentáciu ofi-
ciálnej  účasti štátu na
rozhodujúcich medziná-
rodných veľtrhoch a vý-
stavách. Aj Maďarsko sa
účinnejšie stará  o svoje
zviditeľňovanie. Naprí-

klad  potravinársky veľ-
trh Imega v  Mníchove,
ktorý patrí k prioritným
v tejto komodite, maďar-
ská vláda ho zaraďuje do
kategórie A, čo znamená
štátnu podporu vystavo-
vateľov v plnej výške.

Ak už nemáme na štát-
nu podporu toľko omie-
ľaného zviditeľňovania
Slovenska, minimálne by
sme mali vyskúšať združiť
prostriedky prostredníc-
tvom obchodnej komory.
SOPK má totiž najlepšie
prepracované kontakty a
možnosti „vyviesť“ do sve-
ta slovenských výrobcov,

aby  si v tvrdej konkuren-
cii reálne otestovali svoje
schopnosti a možnosti.

Treba konečne zmeniť
doterajšiu prax, lebo sa
nedá povedať, že by
príležitostí vystavovať, či
už doma alebo v zahra-
ničí, nebolo. Skôr na-
opak, množia sa ako hu-
by po daždi. Treba pove-
dať, že mnohí túto šancu

nevyužívajú, ani keby to
veľa nestálo. Hanbliví a
neambiciózni sa nepre-
sadia..., zásada, ktorá
dnes platí viac ako kedy-
koľvek predtým. Isto,
vždy nepostačí ani nápad,
ani tradícia, ba dokonca
ani príležitosť a peniaze.
Platí však, že  rozhoduje
zodpovednosť a tvrdá a
dôsledná práca. Na tieto
atribúty  podnikateľských
úspechov hodno stále
upozorňovať. Plač -   sko-
ro každý nám len pod-
hadzuje polená pod no-
hy -  je neproduktívny, nič
nevyrobí ani nepredá...

Východné veľtrhy on−line
Typický internet: s pre-

hľadávačmi Yahoo! ale-
bo AltaVista nie je mož-
né získať buď vôbec
žiadne, alebo minimál-
ne až 100 000 pojmov.
To, že sa správa CIA o
Chorvátsku nachádza
medzi výsledkami vý-
chodoeurópskych veľtr-
hových miest, náhodne
vedie k úvahám o tom,
ako tam zablúdili „árij-
skí nacionalisti“. Po chví-
li hľadania je možné na

stránke nemeckého hos-
podárstva získať zo-
znam veľtrhov na celom
svete podľa krajín, miest,
odvetví a termínov.
Chorvátska firma Per-
fectum, ktorá je sama
veľtrhovým správcom,
ponúka prehľad orga-
nizátorov veľtrhov v Eu-
rópe. Ako sa jednotliví
usporiadatelia na inter-
nete prezentujú, je veľmi
rozdielne. Niektorí ne-
vlastnia e-mailovú adre-

su ani webstránku, iní
ponúkajú informácie len
v domácom jazyku, lebo
pod uvedenou adresou
nie sú dosiahnuteľní.
Existujú však aj stránky,
z ktorých je zrejmé, že sa
snažia o získanie me-
dzinárodných zákazní-
kov. Patrí k nim naprí-
klad usporiadateľ BVV z
Brna alebo veľtrhové
centrum v Záhrebe, kto-
rých domovské stránky
sú takmer bezchybné.

Dobre vedieť 
n V oblasti veľtrhov sa

ponuka stále rozširuje.
Niektoré veľtrhové
miesta v bývalých štá-
toch východného bloku
sa dobre etablovali. Bu-
dapešť, Brno, Lipsko ale-
bo Praha získavajú re-
putáciu prekvitajúcich
veľtrhových centier. Vy-
soký počet návštevníkov
však ešte nie je dôkazom
ich úspešnosti, pre ús-
pešnosť veľtrhu je roz-
hodujúci  počet uzavre-
tých kontraktov. 

l Prestíž sa zvyšuje  od-
bornému  budapeštian-
skemu veľtrhu Aqua-
therm, ktorý je zamera-
ný na kúrenie, vetranie,
klimatizácie, sanitárnu a
ekologickú techniku a
koná sa vždy  v marci. Po-
dobne zvyšuje svoje pre-
ferencie aj potravinár-
sky veľtrh Alpe Adria Ku-
linarika v slovinskej
Ľubľane. 

n Lipský je dominant-
ný v stavebných veľtr-
hoch. Veľtrhy v Kyjeve,
Moskve a Petrohrade sú
známe veľkým dopytom
pre pochutiny, potravi-
ny, západný spotrebný
tovar, ale zaujímavé sú
aj pre oblasti stavebníc-
tva a strojárstva.

l Vybrať vhodný ter-
mín - to je najdôležitej-
šie, pretože od neho sa
odvíja účasť vystavova-
teľov, obchodníkov, a te-
da aj úspech podujatia.

n Ak hodláte rozšíriť
rady organizátorov vý-
stav, nezabudnite na pre-
cízne marketingové štú-
die. Tie vám napovedia,
koho môžete na veľtrhu
očakávať, koľko má po-
dujatie trvať, aby bolo
efektívne, akú reklamnú
kampaň zvoliť, aby ste
vzbudili záujem.

l Od roku 1996 sa na
prvej Súkromnej stred-
nej umeleckej škole v
Bratislave študuje aj od-
bor výstavníctvo.  Štú-
dium na tomto oddele-
ní je zamerané najmä
na plagátovú tvorbu,
grafické úpravy publi-
kácií, katalógov, pozvá-
nok, obalového mate-
riálu, ale aj na riešenie
výstavných priestorov
a expozícií.

n Pod pojem  medzi-
národný veľtrh možno
zaradiť iba prezentáciu
s viac  ako 20 percen-
tami zahraničných vy-
stavovateľov (priamych
i nepriamych) z celko-
vého počtu vystavova-
teľov a  20 percent čis-
tej výstavnej plochy
musí byť obsadenej za-
hraničnými vystavova-
teľmi. 

l Dobré si treba za-
pamätať a ešte zlepšo-
vať, nové sa musíme
naučiť. Nestačí iba vy-
brať si zo zoznamu da-
jaký veľtrh, pozberať pri-
merané exponáty a ča-
kať, že úspech príde za
nami. Slovensko sa ne-
môže prezentovať iba
ako krajina bohatej his-
tórie, folklóru a bryn-
dzových halušiek.

NÁSTROJ PROEXPORTNEJ POLITIKY

Štátna dotácia je príliš nízka − 5 miliónov Sk. Ani nepriaznivá eko−
nomická situácia firiem nedovoľuje ich aktívnu účasť na výstave
v SR, ale ani v zahraničí. Očakáva sa, že v tomto smere pomôže
zmenený mechanizmus financovania veľtrhov a výstav, ktorý je
súčasťou transformácie Fondu na podporu zahraničného obchodu.

Katalóg SOPK je jediným komplexným katalógom podujatí na
Slovensku. Ponúka nielen údaje o subjektoch podujatí, ich perio−
dicite, veľkosti výstavnej plochy a nomenklatúre tovarov, ale aj
systém organizácie podujatia a sprievodných akcií. Katalóg je
určený stabilným, nepravidelným aj potenciálnym vystavovateľom. 

Agroprezentácie
nevynechajme...

V súvislosti so vstupom Slovenska
do Európskej únie by malo  minister-
stvo pôdohospodárstva radikálnejšie
riešiť  propagáciu domácich výrob-
cov na medzinárodných agropotra-
vinárskych veľtrhoch. Napríklad čes-
ké ministerstvo poľnohospodárstva
už zareagovalo a už druhý  rok „vy-
váža“ skupinu vinárov na najväčšiu
svetovú výstavu vín, ktorú usporadú-
va Veronafiere s názvom Vinitaly. Pod
veľmi nízku účasť slovenských vysta-
vovateľov na ich veľtrhoch sa podľa
zástupcov tejto spoločnosti  podpi-
sujú problémy, s ktorými zápasia pri
propagácii.  Naši výrobcovia sa náde-
jajú, že  štát nájde prostriedky na pod-
poru účasti výrobcov poľnohospo-
dárskych a potravinárskych produk-
tov zo Slovenska. Veď Fieragricola -

medzinárodný veľtrh poľnohospo-
dárstva a agrotechniky, ktorý sa vo Ve-
rone koná každoročne v marci,  za-
znamenáva čoraz väčší záujem.   Veľ-
ký priestor na realizáciu slovenských
podnikov  je aj na  spomínanom veľ-
trhu Vinitaly, ktorý vlani v priebehu
piatich dní navštívilo takmer 165 000
odborníkov z 84 krajín sveta. Súčas-
ťou výstavy sú sprievodné podujatia
ako medzinárodná súťaž vín a ich ba-
lenie a degustácia jednotlivých dru-
hov. Pre Slovensko by mohla byť prí-
nosná aj účasť na Marmomaccu - veľ-
trhu venovanom spracovaniu prírod-
ného kameňa a na jedinom veľtrhu,
určenom aj širokej verejnosti - Fiera-
cavalli, ktorý je medzinárodnou výsta-
vou koní, ale aj prezentáciou možnos-
tí agroturistiky. Stranu pripravila Eleonóra Bujačková
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Veľtrhy a výstavy sú najefektívnej-
šou marketingovou komunikáciou,
tvrdí Ing. Emil Dobiáš, generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva.
Práve preto sme ho oslovili pri hod-
notení tohtoročnej sezóny, ako aj o
vyhliadkach TMM na rok 2004.

1. Ako hodnotíte situáciu v ob-
lasti výstavníctva v roku 2003?

- Pretože vo všeobecnosti platí, že
výstavy sú zrkadlom ekonomiky,
potvrdzuje to aj účasť a záujem fi-
riem o prezentáciu na týchto podu-
jatiach. Vo všeobecnosti môžeme ko-
nštatovať oživenie záujmu o výsta-
vy vo vybraných odvetviach, ktoré
zaznamenávajú pozitívny vývoj. Z
hľadiska posledných dvoch rokov
sme predali viac metrov výstavnej
plochy a zvýšil sa aj počet vystavo-
vateľov. Vystavujúce spoločnosti vy-
užívajú areály výstavísk aj na iné
formy podnikania, ako sú spolo-
čenské, zábavné či športové podu-
jatia, čím sa znižuje ich réžia. 

2. Aké tendencie a záujem vní-
mate na strane vystavovateľov?

- Nemožno to vyjadriť všeobecne.
Sú veľtrhy a výstavy, ktoré zazna-
menávajú nárast obsadenej vý-

stavnej plochy. Sú to najmä tech-
nicky zamerané odvetvia, kde sa
na výstavách prezentujú význam-
né veľké firmy, združenia
aj menšie firmy v danej
tovarovej nomenklatúre. 

Naopak, vplyvom trans-
formačných procesov a
prílevom lacného tovaru
zvonka zaznamenávame
pokles vystavujúcich fi-
riem v oblasti spotrebného
tovaru, odevov a textilu.
Na výstavách sa viac ob-
javujú menšie firmy, men-
ší výrobcovia a dovozcovia, ktorí
ponúkajú odber tovaru na najbliž-
šie obdobie, a tým sa snažia za-
bezpečiť prácu pre svojich zamest-
nancov.

3. Z akých segmentov majú vy-
stavovatelia najväčší záujem o
prezentáciu na veľtrhových a
výstavníckych podujatiach - pro-
sím, uveďte TOP 5 segmentov po-
dľa vašich skúseností, ktoré pre-
javujú najväčší záujem o túto
možnosť prezentácie.

- TOP 5 segmentov záujmu o vy-
stavovanie:

a) oblasť vojenskej techniky
b) oblasť elektrotechniky a ener-

getiky

c) vodné hospodárstvo a komu-
nálne služby

d) kozmetika a služby s tým spo-
jené

e) hasičská a zabez-
pečovacia technika

4. Aké sú tendencie na-
opak na strane orga-
nizátorov výstav? V kto-
rej oblasti cítiť najsil-
nejší konkurenčný boj?

- Aj keď Výstavisko TMM,
a. s., Trenčín patrí svojou rozlohou
medzi tretie najväčšie výstavisko
na Slovensku, zorganizovaním a
uskutočnením veľtrhov a výstav so
zameraním, ktoré je uvedené v bo-
de 3., ich dostal na medzinárodnú
úroveň a patria medzi najlepšie a
najväčšie výstavné akcie na Slo-
vensku. Sú tak kvalifikované aj zo
strany vystavovateľov i návštevní-
kov. Bohužiaľ, toto neakceptuje ani
Sekcia veľtrhov a výstav pri SOPK
BA a v rámci svojich hodnotení nás
takto neprezentuje. 

O nečestných praktikách iných
výstavných spoločností sa vie, poti-
chu sa prehliadajú.  

5. Ako podľa vášho názoru
ovplyvní slovenské výstavníctvo

vstup SR do EÚ tak z hľadiska
ekonomického, ako aj z legisla-
tívneho i konkurenčného? Aký
vývoj v tejto súvislosti predpo-
kladáte?

- Keď sa východná Európa pričle-
ní k EÚ, vstúpi do historicky no-
vého rozdelenia trhov a silného
konkurenčného prostredia. Slo-
venské výstavníctvo musí po vstu-
pe do únie počítať so silnejšou kon-
kurenciou, ktorá si vyžiada zvýše-
né náklady. Bude potrebné skva-
litniť poskytované služby, investo-
vať do vzdelávania vlastných pra-
covníkov. Pre organizátorov veľtr-
hov a výstav bude dôležité vedieť
roztriediť poznatky a správne ich
adresovať, vedieť ich sprostredko-
vať zákazníkom, kooperačným
partnerom i konkurencii. Presve-
dčiť, že veľtrhy sú najefektívnejšou
marketingovou komunikáciou.
Výstavníctvo bude čeliť nástupu
globalizácie, konkurencii nových
druhov médií, ale aj  hospodárskej
situácii danej krajiny.

Roztriedené poznatky správne adresovať

Výstavisko TMM, a. s.
Pod Sokolicami 43

911 01 Trenčín

www.tmm.sk

Emil Dobiáš


