Jubilejní 30. ročník veletrhu INTERMODELLBAU ve znamení úspěchu





Přes 100.000 návštěvníků
Velmi úspěšný jubilejní ročník
Nejvyšší podíl zahraničních návštěvníků v historii veletrhu
Obrat prodaného zboží dosáhl 24 milionů EUR

Dortmund, 21.04.2008 - Letošní jubilejní 30.ročník mezinárodního modelářského veletrhu
INTERMODELLBAU zaznamenal velký úspěch. Na největší evropský veletrh modelů a potřeb pro
modeláře zavítalo ve dnech 16.-20.dubna 2008 více než 100.000 návštěvníků. Jen v sobotu
19.dubna navštívilo veletrh 27.000 návštěvníků. Historický rekord zaznamenal podíl zahraničních
návštěvníků. Veletrh potvrdil svou pozici jedné z hlavních evropských událostí v oblasti
modelářství. Velkou spokojenost s dosaženými výsledky na veletrhu vyjádřili i čeští vystavovatelé.
Novinky v programu veletrhu
Pořadatelé pro jubilejní ročník připravili hned několik novinek v programu - rozšířenou plochu pro
předvádění papírových modelů, dětem možnost získat průkaz lodivoda u předváděcího bazénu
s modely lodí, úplným začátečníkům možnost vyzkoušet ovládání rádiově řízených modelů letadel a
mnoho dalších příležitostí k zábavě. Modelářské zájmové svazy představily v Dortmundu řadu zatím
nezveřejněných modelů, z nichž nejzajímavější byl model bitvy u Waterloo s více než 40.000 ručně
malovanými figurkami v měřítku 1/72, historický model parního automobilu a několik velkých
modelových kolejišť z celé Evropy a dokonce i z USA.
Jádro nabídky veletrhu pak tvořila nabídka modelů a příslušenství ze všech modelářských odvětví.
Zastoupena byla modelová železnice, letecké modelářství, lodní modelářství i modely automobilů a
trucků. Nechyběla samozřejmě ani nabídka kompletního příslušenství, nářadí, stavebnic a
náhradních dílů.
Spokojení návštěvníci
Rozsáhlá nabídka veletrhu spolu s atraktivním doprovodným programem se setkala s velmi
příznivým přijetím u návštěvníků. Valná většina z nich hodnotila letošní ročník ve srovnání
s loňským jako výrazně lepší. Při dotazování návštěvníků nezávislou agenturou uvedlo 75,8%
z nich, že vítají rozšíření doprovodného programu. 93,4% návštěvníků dále uvedlo, že se jim
vyplatilo na INTERMODELLBAU přijet. Aktivní modeláři tvořili 80% návštěvníků veletrhu.
88,8% návštěvníků provedlo na veletrhu nákup modelu nebo příslušenství. Celkový obrat prodejů
veletrhu dosáhl 24 milionů EUR. Obrat na jednoho návštěvníka vzrostl ve srovnání s loňskem o
30%. Zhruba polovina návštěvníků také čekala s plánovanou koupí až na veletrh.
Vysoký podíl zahraničních návštěvníků
Letošní INTERMODELLBAU opět pokročila o kus dál na cestě k pozici hlavního modelářského
veletrhu v Evropě. Projevilo se to především ve vysoké míře internacionality návštěvníků. 19,6%
z nich přijelo ze zahraničí, což bylo o 4 procentní body více, než v loňském roce. Podíl zahraničních
hostů byl tak nejvyšší v celé historii konání veletrhu. 18,9% návštěvníků přijelo na veletrh ze
vzdálenosti více než 300 km a 31,1% ze vzdálenosti 100 - 300 km. Zahraniční hosté přijeli např. ze
zemí Beneluxu, Dánska, Francie, Velké Británie, Norska, Česka, Mexika, Španělska, Iráku, Keni a
Somálska. Z růstem podílu zahraničních návštěvníků se prodlužuje jejich doba pobytu na veletrhu
a roste i jejich kupní síla a připravenost k nákupu.
Spokojení vystavovatelé
S veletrhem byli velmi spokojeni i vystavovatelé včetně několika českých firem. 83% vystavovatelů
uvedlo, že jejich očekávání byla částečně či zcela naplněna. U dalších 6,2% byla očekávání dokonce
překročena. 87,7% vystavovatelů uvedlo, že se jistě nebo velmi pravděpodobně zúčastní i příštího
ročníku veletrhu. Pouze jeden z vystavovatelů výslovně účast v příštím roce vyloučil.
Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na další ročník veletrhu
INTERMODELLBAU 2009, který se koná od 22. do 26. dubna 2009.
Čeští vystavovatelé mohou i v roce 2009 využívat služeb společnosti WebTrade CZ s.r.o., která je
výhradním zástupcem Veletrhů Dortmund v Česku a na Slovensku a která poskytuje českým
vystavovatelům komplexní servis pro přípravu jejich veletržní expozice.
Pro více informací a rezervaci výstavních ploch nás, prosím, kontaktujte na tel: 296 348
207, nebo emailem: office@exportdosrn.cz

Souhrnná veletržní data - INTERMODELLBAU 2008
16. až 20. dubna 2008

Termín konání

Největší evropská výstava modelů a potřeb pro modeláře.

Stručná charakteristika

Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH
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

Pořadatel

Váš partner v ČR

Celá plocha výstaviště, tj. haly 1 až 3A a 4 až 8. V hale 3B
proběhl veletrh hobbytronic.

Haly

Více než 48.000 m2 (brutto)

Hrubá výstavní plocha

Celkem 528 vystavovatelů, z toho 403 komerčních.
Vystavovatelé byli z celkem 14 zemí (mj. z Francie, Velké
Británie, Itálie, České republiky, Norska, Maďarska, Nizozemí a
USA).

Vystavovatelé

Modelová železnice, modely lodí, vrtulníků, letadel a automobilů,
mini-car, mini-Truck a plastikové a papírové stavebnice

Hlavní zastoupené obory

Aktivní modeláři, sběratelé modelů, příznivci modelářství, široká
veřejnost

Návštěvníci

Více než 100.000

Počet návštěvníků

Prezentace více než 20.000 modelů, přes 40 modelových
kolejišť, předvádění lodních modelů ve vodní nádrži o velikosti
400 m2, závody mini-car, několik velkých předváděcích ploch
pro mini-trucky, předváděcí lety modelů, závody rádiově
řízených aut (RC-auta)

Doprovodné akce

