
 

Jubilejní 30.ročník veletrhu Inter-tabac opět ve znamení rekordů 

� 6.029 návštěvníků - nejvíce v historii  
� Rekordní počet zahraničních návštěvníků i vystavovatelů 
� Obrat uzavřených obchodů 58 milionů EUR  
� Úspěšná premiéra společného stánku českých firem  

Dortmund, 21.09.2008 - Jubilejní 30.ročník mezinárodního odborného veletrhu tabáku a kuřáckých 
potřeb Inter-tabac opět překonal výsledky z minulých let. Na největší a nejvýznamnější veletrh svého 
druhu v Evropě zavítalo ve dnech 19.-21.9.2008  6.029 návštěvníků (o 9,3% více, než v minulém roce) 
a na celkové čisté výstavní ploše 9.440 m2 (nárůst o 11%) zde vystavovalo 252 (o 8% více, než vloni) 
vystavovatelů z 25 zemí. Podíl zahraničních vystavovatelů na celkovém počtu vystavovatelů dosáhl 
38% a podíl zahraničních návštěvníků činil 26%. Objem obchodů uzavřených na veletrhu se vyšplhal na 
58 milionů EUR a potvrdil tak pozici veletrhu jako nejvýznamnější události tabákové branže v Evropě.  

Vysoce kvalitní návštěvnost 

Veletrh Inter-tabac se i v letošním roce těšil velkému 
zájmu zahraničních návštěvníků, jejichž podíl na 
celkové návštěvnosti dosáhl 26%. Byli mezi nimi i 
návštěvníci z exotických destinací, např. z Austrálie, 
Severní, Střední a Jižní Ameriky a z Asie. 41,4% 
návštěvníků přicestovalo ze vzdálenosti více než 
300km. Vzhledem k velkému počtu návštěvníků 
cestujících letadlem byla i v letošním roce zavedena 
kyvadlová autobusová doprava mezi letištěm Dortmund 
a výstavištěm.  

90% návštěvníků veletrhu tvoří majitelé firem, manažeři a nákupní ředitelé s rozhodujícím vlivem na 
nákupní rozhodování. Téměř 60 % návštěvníků objednává zboží pro nadcházející sezónu přímo na 
veletrhu, průměrná výše uzavřených obchodů činila v letošním roce 16.300 EUR, v některých případech 
se ale vyšplhala až ke 100.000 EUR. Celkový obrat obchodů uzavřených na veletrhu dosáhl 58 
milionů EUR. Veletrh tak potvrdil svou pozici nejdůležitějšího místa setkání výrobců a specializovaných 
obchodníků s tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami v evropském měřítku.  

Velmi spokojení návštěvníci 

Také v letošním roce byla spokojenost návštěvníků s veletrhem vysoká. 93,9% návštěvníků ohodnotilo 
spektrum nabídky veletrhu za uspokojivé až velmi dobré. 87,6% návštěvníků považuje letošní ročník za 
ještě vydařenější, než minulý. S návštěvou příštího ročníku veletrhu pak počítá téměř 90% návštěvníků.  

Rozšířený sortiment na větší ploše  

Nejžádanějším sortimentem na letošním veletrhu Inter-tabac byly doutníky a doutníčky, zapalovače a 
popelníky, cigaretový papír, dýmky, lulkový a jemně řezaný tabák. Zvýšený zájem návštěvníků byl vedle 
toho zaznamenán u doplňkového sortimentu, zejména u luxusních lihovin a vín.  

Po dobrých zkušenostech z minulého ročníku a pod tlakem velkého zájmu vystavovatelů byla výrazně 
rozšířena výstavní plocha ve v loňském roce nově přidané hale č.8. V této hale byl zároveň nově vchod 
do veletrhu Messe-West. Tato novinka byla velmi příznivě přijata návštěvníky i vystavovateli. 

Na počest jubilejního 30. ročníku veletrhu byla na závěr prvního veletržního dne uspořádána slavnostní 
„Swing Together Party“- společenský večer s rautem, živou hudbou, tanečníky a varietními umělci ve 
stylu zlatých dvacátých let, kterého se zúčastnilo přes 500 hostů z řad vystavovatelů a návštěvníků. Na 
party měli hosté možnost navázat osobní kontakty s obchodními partnery a uzavřít obchody 
v neformální a přátelské atmosféře.   



 

 

Úspěšná premiéra společného stánku českých firem 

Součástí jubilejního 30.ročníku veletrhu Inter-tabac byl 
poprvé v historii i společný stánek českých firem. České 
firmy úspěšně využily unikátní možnost prezentovat se na 
veletrhu za zvýhodněných podmínek a těžit ze zvýšené 
atraktivity a reprezentativnosti stánku. Společný stánek 
českých firem byl umístěn v hale č.8 a představily se na 
něm následující firmy a značky:  

OP Papírna s.r.o. - cigaretový papír a dutinky značek 
Party in House, Vážka, Libella, Canaba, Havana   

Mostex import-export - doutníky, dýmky a tabák značek 
STANISLAW  a STANISLAW ELISABETH  

Pavel Háp - dýmky značky HIS MASTER´S PIPE   

BPK s.r.o. - dýmky značky BPK 

 

Atraktivita společného stánku byla podpořena mediální 
podporou od pořadatele veletrhu, v jejímž rámci byl o 
společném stánku informován odborný tisk z tabákové 
branže a informace o stánku byla zahrnuta do 
oficiálního newsletteru veletrhu a do souhrnných 
podkladů pro zástupce médií.  

Čeští vystavovatelé velmi ocenili účast na veletrhu 
formou společného stánku a byli spokojeni i s jeho 
organizací a podobou. Podle jejich ohlasů účast na 
veletrhu splnila jejich očekávání.   
Kromě českých vystavovatelů vyjádřili velkou 
spokojenost s vysokým zájmem odborných 
návštěvníků a vysokým objemem uzavřených obchodů 
i ostatní vystavovatelé. Téměř 90% z nich plánuje 
zúčastnit se veletrhu i příští rok. Žádný z vystavovatelů 
účast na příštím ročníku výslovně neodmítl.   

 

Příští ročník 

Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na Inter-tabac 2009, který 
se koná v Dortmundu od 18. do 20.9.2009. Čeští i slovenští vystavovatelé mohou i nadále využívat 
služeb společnosti WebTrade CZ s.r.o., která je výhradním zástupcem Veletrhů Dortmund v ČR a na 
Slovensku a která vystavovatelům poskytuje komplexní servis pro přípravu stánků a expozic.  

Pro více informací a rezervace výstavních ploch nás, prosím, kontaktujte na tel: 296 348 207, 
nebo emailem: office@webtradecz.cz  

Zastoupení Messe Westfalenhallen Dortmund v ČR: 

WebTrade CZ s.r.o. 
Václavské nám. 66 
110 00 Praha 1 
Tel: 296 348 210 
Fax: 222 211 327 
E-mail: office@webtradecz.cz 
www.exportdosrn.cz  

 

Společný stánek českých firem 

Společný stánek českých firem se těšil velkému 
zájmu návštěvníků 



 

 

Souhrnná veletržní data - Inter-tabac 2008 
 

19. až 21. září 2008 Termín konání 

Hlavní evropský odborný veletrh tabákových výrobků a kuřáckých potřeb  
Stručná 
charakteristika 

Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH Pořadatel 

WebTrade CZ s.r.o., Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1 
Tel: 296 348 207, fax: 222 211 327, e-mail: office@webtradecz.cz 

Zastoupení v ČR 

Einzelhandelsverband Nordrhein-Westfalen e.V.,Fachbereich Tabakwaren 
Veletrh se koná pod 
záštitou 

4, 7 a 8, Messe-Forum a nově zavedený vchod Messe-West   Haly 

20.185 m2 Hrubá výstavní plocha 

9.440 m2   Čistá výstavní plocha 

252 vystavovatelů z 25 zemí, a to z Belgie, Česka, Číny, Dánska, 
Německa, Francie, Řecka, Velké Británie, Indie, Indonésie, Izraele, Itálie, 
Japonska Kanady, Chorvatska, Makedonie, Mexika, Nizozemí, Rakouska, 
Polska, Švýcarska, Slovinska, Španělska, Turecka a USA.  

Vystavovatelé 

Tabák a tabákové výrobky, cigarety, dýmky, doutníky, doutníčky, 
kuřácké potřeby, skladovací a prodejní zařízení, organizační 
pomoc, odborná literatura, papírové zboží, odborné časopisy 

Hlavní zastoupené 
obory 

Maloobchodníci, velkoobchodníci a odborná veřejnost z oblasti 
obchodu s tabákem a tabákovými výrobky z Německa i ze zahraničí 

Návštěvníci 

6.029 Počet návštěvníků 

� „Swing Together Party“ – společenský večer v hale 3A s rautem, živou 
hudbou, tanečníky a varietními umělci ve stylu zlatých dvacátých let u 
příležitosti 30. výročí veletrhu Inter-tabac  

� Inter-tabac-Lounge - diskusní fórum pro intenzivní výměnu zkušeností 
a informací, prostor pro budování kontaktů a obchodní jednání, 
odborná diskuse na téma „Jakou roli budou v budoucnu hrát 
specializované prodejny tiskovin?“   

� Udílení cen „Inter-tabac Stars“ a „Cigar Trophy" časopisů Die 
Tabakzeitung (DTZ), Smoker’s Club a European Cigar Cult Journal 

Doprovodné akce 

 


