
 
Inter-tabac 2015 – potvrzení silné pozice  

� 11.500 odborných návšt ěvníků     
� Vysoký mezinárodní zájem  
� Úspěšná premiéra soub ěžného veletrhu InterSupply  

Dortmund, 22.09.2015 – 37. ročník největšího světového veletrhu tabáku a tabákových potřeb Inter-
tabac potvrdil svoji velmi silnou pozici nejdůležitější události branže. Zaznamenal 11.500 návštěvníků (v 
loňském roce to bylo 11.000) a 557 vystavovatelů (v loňském roce 499). Zároveň proběhla úspěšná 
premiéra souběžného veletrhu InterSupply, odborného veletrhu pro oblast výroby tabáku. 

Vysoký zájem zahrani čních návšt ěvníků 

Veletrh Inter-tabac 2015 přilákal rekordní množství 
návštěvníků. Přes 40% z nich bylo zahraničních. 
Nejsilněji zastoupenými evropskými zeměmi byly po 
Německu státy Beneluxu, Rakousko, Švýcarsko a 
Velká Británie. Z mimoevropských destinací zavítali 
na veletrh četní návštěvníci z Brazílie, Izraele, Číny, 
Indie a Jižní Afriky.  

Silné mezinárodní zastoupení vystavovatel ů 

Z celkových 557 vystavovatelů veletrhu Inter-tabac 
2015bylo plných 62% ze zahraničí. Celkem bylo 
zastoupeno téměř 50 zemí.  

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.  

92,3% návštěvníků uvedlo, že návštěva veletrhu Inter-tabac splnila jejich cíle a očekávání a že počítají 
s návštěvou veletrhu i v příštím roce. Pro opakovanou účast se dále vyslovilo 93,8% vystavovatelů.  

64% návštěvníků veletrhu nenavštěvuje žádnou další akci v oboru, což jen podtrhuje obrovský význam 
veletrhu Inter-tabac pro světovou tabákovou branži.  

Silná ú čast českých firem   

37. 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 AsisImport, BPK s.r.o., 
Meduse Design s.r.o., Mostex import-export, Pradis 
s.r.o., Ritchy EU s.r.o. a Roll4You, 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, elektronické 
cigarety a elektronické dýmky. Velký zájem návštěvníků 
si vysloužil i doplňkový sortiment, zejména luxusní 
lihoviny a ušlechtilá vína.  

 

 



 

 

Úspěšná premiéra soub ěžného veletrhu InterSupply  

Souběžné s veletrhem Inter-tabac 2015 proběhl i první ročník odborného veletrhu pro oblast výrobu 
tabáku InterSupply. Navštívilo jej 26% návštěvníků veletrhu z nich 87% bylo s ideou a obsahem 
veletrhu spokojeno. Veletrh InterSupply je speciálně zaměřen na kompletní výrobní proces od suroviny 
až po výsledný produkt. Hlavními prezentovanými oblastmi byl surový tabák, balení, výrobní zařízení 
jakož i aroma a přídatné látky.  

Příští ro čník 

Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na Inter-tabac 2016 , který 
se koná v Dortmundu od 16. do 18.9. 2016 .  

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 2015  
 

18. až 20. září 2015 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 

Handelsverband Nordrhein-Westfalen e. V., Fachbereich Tabakwaren 
Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels 
Verband der deutschen Rauchtabakindustrie 
Bundesverband der Zigarrenindustrie 
Deutscher Zigarettenverband 

Veletrh se koná pod 
záštitou  

4, 5, 6, 7 a 8   Haly  

557  Vystavovatelé  

Tabák a tabákové výrobky, cigarety, elektronické cigarety, dýmky, 
doutníky, doutníčky, vodní dýmky, 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  

11.500 Počet návšt ěvníků 

� Inter-tabac Buyer´s Club Lounge v hale 6 
� Inter-tabac-Star – odborní návštěvníci volí nejlepší novinky 

Doprovodné akce  

 


