
 
Inter-tabac 2014 – veletrh rekord ů  

� Nejvíce vystavovatel ů a návšt ěvníků v historii    
� Potvrzení pozice hlavního tabákového veletrhu v mez inárodním m ěřítku  
� Stále rostoucí internacionalita veletrhu  

Dortmund, 22.09.2014 – Letošnímu 36. ročníku největšího světového veletrhu tabáku a tabákových 
potřeb Inter-tabac se podařilo výrazně překonat veškeré doposud dosažené historické mety. Veletrhu 
se zúčastnilo rekordních 499 vystavovatelů (v loňském roce to bylo 401). Poprvé v historii se veletrh 
konal na ploše pěti výstavních hal a dosáhl tím historicky nesrovnatelné velikosti. Rekordní úrovně 
dosáhl i počet návštěvníků, který činil 11.000 (v loňském roce to bylo necelých 10.000). Veletrh Inter-
tabac tím opětovně a rezolutně potvrdil svou pozici celosvětově nejdůležitější události tabákové branže.  

Silné mezinárodní zastoupení 
vystavovatel ů 

Z celkových 499 vystavovatel ů veletrhu 
Inter-tabac 2014 bylo 66% ze zahrani čí. 
Celkem bylo zastoupeno 48 zemí.  

Podíl zahrani čních návšt ěvníků veletrhu 
dosáhl 40%. Na veletrh zavítali i návštěvníci 
z tak exotických destinací, jakými jsou 
Argentina, Brazílie, Chile, Jižní Afrika, Čína, 
Indie nebo Taiwan.   

Vysoce spokojení návšt ěvníci i 
vystavovatelé 

Vzhledem ke svému kontraktačnímu charakteru zaznamenává Inter-tabac dlouhodobě vysoce kvalitní 
návštěvníky. Naprostá většina z nich jsou majitelé firem, manaže ři a nákupní ředitelé  s rozhodujícím 
vlivem na nákupní rozhodování. Více než polovina návštěvníků ohodnotila letošní ročník jako ještě 
lepší, než ročník minulý, který byl i tak hodnocen vysoce pozitivně.  

91,6% návštěvníků uvedlo, že návštěva veletrhu Inter-tabac splnila jejich cíle a očekávání. Návštěvníci 
pozitivně hodnotili i rozšíření veletrhu o výstavní halu číslo 5. Stejné hodnocení projevilo 87% 
vystavovatelů.  

S účastí na příštím ročníku veletrhu Inter-tabac počítá 90% návštěvníků a 91,4% vystavovatelů. 

Celkový po čet návšt ěvníků opět překonal rekordy z p ředešlých let a vyšplhal se na 11.000 osob, 
což je o 10% více, než v lo ňském roce.   

Rozšíření veletrhu o halu č.5 

Po úspěšném rozšíření dvou posledních ročníku o veletržní halu č.6 
byl letošní ročník veletrhu Inter-tabac rozšířen i o výstavní halu č. 5. 
Podle nezávislého dotazování nabídku v hale 5 návštěvníci veletrhu 
přijali pozitivně a její návštěvnost byla velice slibná.   

Silná ú čast českých firem   

36. ročník veletrhu Inter-tabac opět zaznamenal významnou účast 
českých firem z oblasti tabáku a kuřáckých potřeb.  

Veletrhu se zúčastnily české špičky tohoto oboru, tj. společnosti 
BPK s.r.o., Green Les s.r.o., Meduse Design s.r.o.,  Pradis s.r.o.,  
Mostex import-export, OP papírna s.r.o. a Trade Venture s.r.o.  
Slovensko reprezentovala firma Kampala s.r.o.  

 



 

 

Nejžádanější sortimentní skupiny    
Nejžádanějším sortimentem na letošním veletrhu Inter-
tabac byly doutníky a doutníčky, cigarety, kuřácké 
potřeby, jemný řezaný tabák, lulkový tabák, dýmky a 
cigaretový papír. Velký zájem návštěvníků si vysloužil i 
doplňkový sortiment, zejména luxusní lihoviny a 
ušlechtilá vína.  

 

Příští ro čník 

Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena 
registrace vystavovatelů na Inter-tabac 2015 , který se 
koná v Dortmundu od 18. do 20.9. 2015 .  

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   

Výhradní zastoupení Messe Westfalenhallen Dortmund v ČR a SR: 
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  

 



 

 

Souhrnná veletržní data - Inter-tabac 2014  
 

19. až 21. září 2014 Termín konání  

Největší světový veletrh tabákových výrobků a kuřáckých potřeb  
Stru čná 
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, 5, 6, 7 a 8, Messe-Forum a vchod Messe-West   Haly  

499 vystavovatelů ze 48 zemí Vystavovatelé  

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

Hlavní zastoupené 
obory 

Maloobchodníci, velkoobchodníci a odborná veřejnost z oblasti 
obchodu s tabákem a tabákovými výrobky a ze zpracovatelského 
průmyslu z Německa a z celého světa 

Návšt ěvníci  

11.000 Počet návšt ěvníků 

� Inter-tabac Buyer´s Club v hale 6: diskusní fórum pro specializovaný 
tabákový maloobchod a mezinárodní klíčové nákupčí 

� Udílení cen ITTA – International Tobacco Tasting Awards  
� Inter-tabac-Star – odborní návštěvníci volí nejlepší novinky 
� Cigar Trophy – „Oskar kuřácké kultury“ 

Doprovodné akce  

 


