Inter-tabac – nejdůležitější událost světové tabákové branže
V roce 2012 opět růst
Inter-tabac hlásí rekordní počty vystavovatelů i návštěvníků
Zvýšený počet zahraničních návštěvníků – pověst veletrhu sahá až do Číny
Na veletrhu byly uzavřeny obchodní kontrakty v objemu 118 milionů EUR
Dortmund, 16.09.2012 – Letošní 34. ročník největšího světového veletrhu tabáku a tabákových potřeb
Inter-tabac byl největší a jeho nabídka nejrozsáhlejší v celé jeho historii. Rozšíření veletrhu o jednu
výstavní halu se jednoznačně projevilo ve zvýšeném počtu vystavovatelů (369) i v dalším nárůstu počtu
návštěvníků o 7,6% na celkových 8.601.

Magnet pro odbornou veřejnost
Inter-tabac
dále
upevňuje
pozici
jedné
z nejdůležitějších událostí tabákové branže a jeho
přitažlivá síla pro návštěvníky se projevuje na celém
světě. Podíl zahraničních návštěvníků na jeho
celkové návštěvnosti letos dosáhl 36 % (v roce 2011
to bylo 29%).
Dotazováním nezávislou agenturou pro výzkum
veřejného mínění bylo zjištěno, že na veletrh zavítali
odborní návštěvníci například z Bulharska, Francie,
České republiky, Velké Británie, Islandu, Itálie,
Chorvatska, Španělska, Ruska, Iráku, Libanonu,
Číny, Indie, Singapuru, Thajska a celé řady dalších
zemí.
Téměř polovina návštěvníků veletrh Inter-tabac (47,9%) na něj přijíždí ze vzdálenosti vyšší než 300 km.
Tato data jen potvrzují význam veletrhu sahající daleko za hranice Německa.

Spokojení návštěvníci
Vzhledem ke svému kontraktačnímu charakteru zaznamenává Inter-tabac vysoce kvalitní návštěvníky.
Naprostá většina z nich (více než 90%) jsou majitelé firem, manažeři a nákupní ředitelé
s rozhodujícím vlivem na nákupní rozhodování. 94,3% návštěvníků uvedlo, že se jim návštěva veletrhu
vyplatila a že s veletrhem i s Dortmundem, jakožto lokalitou pro jeho pořádání, byli velmi spokojeni.
Zhruba polovina těchto vysoce kvalitních odborných návštěvníků uvedla, že nenavštěvují žádný jiný
oborový veletrh. Lze se s nimi tedy setkat pouze na Inter-tabacu.
Celkový počet návštěvníků opět překonal rekordy z předešlých let a vyšplhal se na 8.601 osob,
což je o 7,6% více, než v loňském roce.

Rozšíření veletrhu o halu č.6
Novinkou letošního Inter-tabacu bylo rozšíření výstavní
plochy o halu č.6. Toto rozšíření se setkalo s velmi
pozitivním přijetím návštěvníků i vystavovatelů. Řada
významných odborných návštěvníků veletrhu se
vyjádřila v tom smyslu, že rozšíření veletrhu pomůže.
Zástupci německého maloobchodu uvítali, že se
v rozšířené hale prezentovaly doplňky tabákového
sortimentu, např. systémy zařízení maloobchodních
poboček a tabáková média.

Vysoký objem uzavřených obchodů
I přes zatím nejasné vyústění vývoje týkajícího se přepracování tabákové směrnice EU v Bruselu,
zůstává tabáková branže na optimistické vlně. Tomu odpovídá i vysoká připravenost návštěvníků
k objednávkám. Celkový objem uzavřených obchodů letos dosáhl 118 milionů EUR, přičemž na
jednoho návštěvníka připadlo 17.539 EUR. 78,7% návštěvníků veletrhu uvedlo, že na něm uzavřeli
obchodní kontrakt.

Silná účast českých firem
34. ročník veletrhu Inter-tabac si připsal i
významnou účast českých firem z oblasti tabáku
a kuřáckých potřeb.
Veletrhu se zúčastnily české špičky tohoto
oboru, tj. společnosti BPK s.r.o., Meduse
Design s.r.o., Mostex import-export, OP
papírna s.r.o., Tabák Plus, spol. s r.o. a Trade
Venture 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 ročník
Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na Inter-tabac 2013, který
se koná v Dortmundu od 20. do 22.9. 2013.
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
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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

Zastoupení v ČR

Einzelhandelsverband Nordrhein-Westfalen e.V.,Fachbereich Tabakwaren

Veletrh se koná pod
záštitou

4, 6, 7 a 8, Messe-Forum a vchod Messe-West

Haly

Cca 30.000 m2

Hrubá výstavní plocha

369 vystavovatelů ze 45 zemí, mj. z Egypta, Brazílie, Číny, České
republiky, Japonska, Mexika, Holandska, Polska, Španělska, Spojených
arabských emirátů, USA, Jižní Koreje a dalších.

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

Návštěvníci

8.601

Počet návštěvníků

118 milionů EUR

Obrat uzavřených
kontraktů

Inter-tabac Buyer´s Club v hale 6: diskusní fórum pro specializovaný
tabákový maloobchod a mezinárodní klíčové nákupčí
Inter-tabac-Talk: „Co dělá úspěšné tabákové obchody úspěšnými?“
Inter-tabac-Star – odborní návštěvníci volí nejlepší novinky
Cigar Trophy – „Oskar kuřácké kultury“

Doprovodné akce

