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Nárůst počtu zahraničních návštěvníků
Úspěšné oslovení aktivních modelářů
Mnoho návštěvníků navštěvuje výhradně INTERMODELLBAU

Dortmund, 21.04.2010 – Přestože je veletrh INTERMODELLBAU již několik desetiletí vedoucím
veletrhem pro modely a modelářství, dokázal v letošním roce opět zvýšit svůj význam. Zaznamenal
vyšší počet zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, vyšší podíl aktivních modelářů a vysoký podíl
návštěvníků, kteří kromě INTERMODELLBAU nenavštěvují žádný další modelářský veletrh.
Více zahraničních návštěvníků
Ve srovnání s loňským rokem vzrostl podíl zahraničních návštěvníků o 5 procentních bodů na 23%.
Silně zastoupeni byli návštěvníci z Holandska, Belgie, Dánska, Velké Británie, Francie,
Lucemburska a Česka. Na veletrh zavítali ale i návštěvníci ze Švédska, Austrálie a Severní Ameriky.
Celkový počet návštěvníků se vyšplhal na 89.000 (v roce 2009 to bylo 87.000).
18% návštěvníků přijelo do Dortmundu ze vzdálenosti přesahující 300km a 38% ze vzdálenosti 100
až 300km. Celková průměrná vzdálenost dojezdu návštěvníků se zvýšila.
80% návštěvníků byli aktivní modeláři (v loňském roce 79%), kteří jsou nejdůležitější cílovou
skupinou veletrhu. Téměř 60% návštěvníků považuje při provozování jejich koníčku návštěvu
INTERMODELLBAU za absolutní nutnost. Zároveň mírně vzrostl podíl návštěvníků (52%), kteří
kromě INTERMODELLBAU nenavštěvují žádný jiný modelářský veletrh.
Spokojení návštěvníci i vystavovatelé
91% návštěvníků uvedlo, že se návštěva INTERMODELLBAU vyplatila. Dvě třetiny návštěvníků byly
tak spokojeny, že nevidí nic zásadního, co by se na veletrhu mělo zlepšit. Návštěvníci si
pochvalovali i město Dortmund jako ideální veletržní destinaci s výborným dopravním napojením
do všech směrů. Více než 90% návštěvníků uvedlo, že na INTERMODELLBAU zavítají i příští rok.
U 76% vystavovatelů se částečně nebo zcela splnila očekávání, která do účasti na veletrhu vkládali.
Dalších 7% dokonce uvedlo, že jejich očekávání byla překročena.
Návštěvníci i vystavovatelé velmi pozitivně hodnotili nové rozdělení jednotlivých modelářských
branží do veletržních hal. Největšího zájmu se dostalo rozsáhlé prezentaci leteckého modelářství
v hale 3B.
Finanční krize snižuje objem prodejů
Stále probíhající finanční a hospodářská krize se negativně projevila na objemu prodejů
uskutečněných na veletrhu. Průměrná útrata jednoho návštěvníka činila 170 EUR, což je méně než
v loňském roce. 88% návštěvníků na INTERMODELLBAU něco koupilo nebo objednalo, což na
druhou stranu znamená ve srovnání s minulým rokem určitý nárůst. Celkový obrat prodejů na
veletrhu dosáhl 13,4 milionu EUR. Přibližně polovina návštěvníků s koupí čekala právě na veletrh
INTERMODELLBAU.
Atraktivní doprovodný program
Návštěvníci veletrhu INTERMODELLBAU měli největší zájem o modelovou železnici, modely letadel
a vrtulníků a modely lodí. Velký zájem byl také o modelářské příslušenství. Součástí atraktivního
doprovodného programu bylo venkovní předvádění leteckých modelů, ukázky funkčních parních
modelů, letecké ukázky vrtulníků a rozsáhlá prezentace modelových kolejišť. Vrcholem
INTERMODELLBAU 2010 bylo mistrovství světa ve stavbě lodních modelů pod záštitou organizace
Naviga, kterého se zúčastnilo 280 modelů z 18 zemí.
Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na další ročník veletrhu
INTERMODELLBAU 2011, který se koná od 13. do 17. dubna 2011.
Čeští vystavovatelé mohou i v roce 2010 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
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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

Haly 2 až 8
15.4. a 17.4. od 11 do 17 hodin Stadion „Rote Erde“

Haly

52.000 m2

Hrubá výstavní plocha

Celkem 554 vystavovatelů ze 17 zemí, mj. z Německa, Nizozemí,
Belgie, Velké Británie, Francie, Česka nebo Rakouska

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

89.000

Počet návštěvníků

Více než 30 modelových kolejišť, předvádění lodních modelů ve
vodní nádrži o velikosti 400 m2, závody mini-car, několik velkých
předváděcích ploch pro mini-trucky, předváděcí akce leteckých
modelů na venkovním stadionu, závody rádiově řízených aut
(RC-auta)

Doprovodné akce

