Inter-tabac 2017 – Vedoucí veletrh světové tabákové branže
▪
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Veletrhy InterTabac i InterSupply na doposud největší výstavní ploše
12.500 odborných návštěvníků ze 64 zemí
Více než 40% návštěvníků přijelo ze zahraničí
Vysoká spokojenost odborných návštěvníků i vystavovatelů

Dortmund, 25.09.2017 – letošní ročník největšího světového veletrhu tabáku a tabákových potřeb Intertabac potvrdil svoji vedoucí pozici nejdůležitější události tabákové branže. Přestože je veletrh
dlouhodobě velmi internacionální, jeho mezinárodní charakter letos dále vzrostl. Veletrh zaznamenal
12.500 návštěvníků (v loňském roce to bylo 11.500) z celého světa a 560 vystavovatelů z celkem 48
zemí. Souběžně s veletrhem Inter-tabac proběhl již třetí ročník veletrhu InterSupply, odborného veletrhu
zaměřeného na oblast surovin a vybavení pro výrobu tabáku. Oba veletrhy dohromady obsadily haly 2
až 8 dortmundského výstaviště a dosáhly tak historicky největší výstavní plochy.

Vysoký zájem zahraničních návštěvníků
Veletrh Inter-tabac 2017 přilákal opět velké množství
zahraničních návštěvníků, jejichž podíl na celkové
návštěvnosti činil 41 %. Nejvíce zahraničních
návštěvníků přijelo na veletrh ze států Beneluxu,
Dánska, Francie, Velké Británie, Itálie, Polska,
Španělska, Brazílie, Izraele, Libanonu, Spojených
arabských emirátů, Číny, Austrálie a USA. Celkově
veletrh navštívilo 64 národností.

Silné mezinárodní zastoupení vystavovatelů
Podíl zahraničních vystavovatelů na celkovém počtu
vystavovatelů dosáhl na veletrhu Inter-tabac 65%, na veletrhu Inter-Supply dokonce 70%. Celkem bylo
zastoupeno 48 zemí.

Vysoce spokojení návštěvníci i vystavovatelé
Inter-tabac jakožto specializovaný kontraktační veletrh zaznamenává dlouhodobě vysoce kvalitní
návštěvníky. Naprostá většina z nich jsou majitelé firem, manažeři a nákupní ředitelé s rozhodujícím
vlivem na nákupní rozhodování.
Devět z deseti návštěvníků při dotazování nezávislou
agenturou pro výzkum trhu uvedlo, že se jim účast na veletrhu
vyplatila a že rozhodující kontakty pro rozvoj jejich podnikání a
obchodů získávají právě na veletrhu Inter-tabac. 62 %
návštěvníků veletrhu pak uvedlo, že kromě Inter-tabacu
nenavštěvují žádný jiný veletrh s podobným zaměřením.
Výsledky průzkumu mezi návštěvníky provedeného nezávislým
institutem po výzkum veřejného mínění dále ukázaly, že
návštěvníci veletrhu velmi pozitivně hodnotí vysokou
internacionalitu veletrhu.
Pro 79,4 % návštěvníků splnila návštěva veletrhu Inter-tabac
jejich cíle a očekávání. 7,9 % návštěvníků dokonce uvedlo, že
návštěva veletrhu jejich očekávání předčila. Pro 93 %
návštěvníků se návštěva veletrhu Inter-tabac vyplatila a 84%
návštěvníků při dotazníkovém šetření uvedlo, že nemají
veletrhu co vytknout.

Silná účast českých firem
Letošní ročník veletrhu Inter-tabac zaznamenal opět významnou účast českých firem z oblasti tabáku a
kuřáckých potřeb. Veletrhu se zúčastnily české špičky tohoto oboru, tj. společnosti BPK s.r.o.,
ECOLIQUID s.r.o., Meduse Design s.r.o., Mostex import-export, Novakpipes, Ritchy EU s.r.o. a
Roll4You, s.r.o. Slovensko pak na veletrhu reprezentovala firma Gilla Operations Europe s.r.o.

Nejžádanější sortimentní skupiny
Nejžádanějším sortimentem na letošním veletrhu Inter-tabac byly doutníky a doutníčky, cigarety,
kuřácké potřeby a cigaretový papír. Podle ohlasů zákazníků výrazně roste zájem zákazníků o
elektronické cigarety, pro jejichž speciální prezentaci byly vyčleněny haly 2, 2N a 3A dortmundského
výstaviště. Dalším velmi žádaným sortimentem byly vodní dýmky se speciální prezentací v hale 8.
Celková známka, kterou návštěvníci udělili sortimentu prezentovanému na veletrhu dosáhla 1,9, což
znamená další zlepšení ve srovnání s loňským rokem.

Úspěšný třetí ročník souběžného veletrhu InterSupply
Souběžně s veletrhem Inter-tabac proběhl již třetí ročník
veletrhu InterSupply zaměřeného na kompletní výrobní
proces tabákového průmyslu od suroviny až po výsledný
produkt. V letošním roce byl veletrh InterSupply umístěn
uprostřed výstaviště, což podpořilo jeho exkluzivní
návštěvnost.
Hlavními
produktovými
skupinami
prezentovanými na veletrhu InterSupply byly surový tabák,
aromata, přídatné látky, obalové materiály a stroje a zařízení
pro výrobu tabáku. Veletrhu InterSupply se zúčastnilo 95
vystavovatelů z 26 zemí.

Příští ročník
93 % návštěvníků a 91 % vystavovatelů počítá s účastí na veletrhu Inter-tabac i v příštím roce.
Registrace vystavovatelů na veletrh Inter-tabac 2018, který se koná v Dortmundu od 21. do 23.9. 2018
již byla zahájena.
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 2017
22. až 24. září 2017

Termín konání

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

Zastoupení v ČR

Veletrh se koná pod
záštitou

2, 2N, 3A, 4, 5, 6, 7 a 8

Haly

560 ze 48 zemí

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

Návštěvníci

Více než 12.500

Počet návštěvníků

