
Vážení partneři, 

dlouhodobá systematická spolupráce Regionální agrární komory Jihomoravského kraje 

s Veletrhy Brno, a.s., ve věci podpory zájmů regionálních podnikatelských aktivit, vyústila 

v novou formu podpory aktivit producentů potravin a potravinářských surovin. 

Je to nově možnost prezentovat ve společné expozici úspěšných účastníků regionálních 

potravinářských soutěží ZLATÁ Chuť jižní Moravy a Regionální potravina 

Jihomoravského kraje a dalších jihomoravských producentů své produkty. Takto 

vytvořená centrální obchodní expozice oceněných regionálních produktů a 

producentů, umožní zákazníkům (návštěvníkům) Vánočních trhů, velmi snadnou orientaci, 

kde regionální potraviny hledat (nakoupit). 

 

Veletrhy Brno, a.s. Vám nabízí možnost účasti na Vánočních trzích na brněnském 

výstavišti. 

 

Letošní 41. ročník s termínem konání od 8. – 17. prosince 2017 poskytne: 

 

 komfortní prostředí krytých hal pro prodej zboží cca 400 prodejců denně od 9.00 – 

18.00 hodin 

 součástí nabídky vánočních dárků a spotřebního zboží je tradiční řemeslnický 

jarmark, prezentace regionálních produktů a ochutnávka potravinářských 

výrobků a pochoutek 

 pro návštěvníky bezplatné parkování v areálu výstaviště v blízkosti nákupních 

pavilonů a možnost  přímých  vstupů ze 2  tramvajových  zastávek ulice Hlinky 

 k podpoře návštěvnosti přispěje rozsáhlá reklamní kampaň a pestrý 

doprovodný program – kulturní vystoupení různých žánrů s důrazem na 

vánoční tradice  

 pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěže s atraktivními cenami, 

vstupenka přinese další výhody 

 v roce 2016 bylo na Vánočních trzích  celkem 425 prodejních stánků z 5 zemí - 

návštěvnost dosáhla téměř 51 000 osob 

 

Máte-li zájem o účast v sekci jihomoravských Regionálních potravin a potravinářských 

produktů, nabízíme Vám možnost pronájmu samostatné expozice, jejíž součástí je: 

 

 registrační poplatek 

 prodejní stůl, infopult  

 límec se zvoleným názvem 

 podíl na společném uzamykatelném zázemí (skladový prostor, teplá a studená 

voda, chladničky, …) 

 příslušné vstupní a vjezdové montážní průkazy pro vstup do areálu BVV 

 el. přípojka a další 

 

Víme, že jde o výhodnou nabídku na celou akci 10 dnů, ale s ohledem na délku konání 

Vánočních trhů a provozně organizační podmínky ve Vašich firmách (možnost nepřítomnosti, 

zastupitelnost, sobotní a nedělní provoz atd.), nabízíme možnost např. dohodu ve spojení 

dvou firem, tj. sdílení expozice v konkrétně vyjmenovaných dnech (den a datum), tak aby 

byla expozice každým dnem obsazena. Každý vystavovatel uhradí svůj podíl za počet dnů 

uvedený v přihlášce, tj. 950,00 Kč za den (bez DPH), prostřednictvím faktury před zahájením 



montáže expozice. V případě sdíleného stánku posílají přihlášku (návratku) obě firmy – 

každá za sebe s uvedením stánku a partnerské firmy. Každý prodejce bude mít k dispozici 

prostor cca 3 m délky x 2 m hloubky. 

 

 

Cena pronájmu expozice na 10 dnů (bez DPH)  9.500,- CZK 

Řádný termín podání přihlášky je do 6. listopadu 2017! 

 

Bližší informace o přípravě a konání Vánočních trhů 2017 naleznete na 

www.bvv.cz/vanocnitrhy. 

 

Věříme, že svojí účastí přispějete k vytvoření nezaměnitelné atmosféry Vánočních trhů v 

areálu brněnského výstaviště. 

 

S pozdravem 

spoluorganizátoři Vánočních trhů, 

 

Veletrhy Brno a.s. a Regionální agrární komora Jihomoravského kraje v zastoupení 

 

Ing. Václava Hlaváčka, CSc., předsedy představenstva RAK Jmk 

 

Vyřizují: 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jmk (607 612 772) 

Ing. Eva Chromečková (725 035 960) 

Kateřina Patočková (601 563 794) 
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