
 

InterTabac 2018 – Úspěšný jubilejní 40. ročník  

▪ Veleúspěšné jubileum: 40 let InterTabacu  

▪ InterTabac se opět prezentoval jako vedoucí světový odborný veletrh tabákové branže  

▪ Opět vzrostla internacionalita veletrhu       

▪ 12.500 odborných návštěvníků z celého světa   

Dortmund, září 2018 – jubilejní 40. roční největšího světového odborného veletrhu tabáku a tabákových 
potřeb InterTabac plně dostál významu a velikosti čtyřicátého jubilea. Letošní InterTabac opět potvrdil 
své postavení jedničky mezi tabákovými veletrhy na světě. Přilákal 12.500 návštěvníků z celého světa. 
Úspěch zaznamenal i mladší bratr InterTabacu, veletrh InterSupply, který je odborným veletrhem pro 
oblast surovin a vybavení pro výrobu tabákových výrobků. Na obou veletrzích se celkem představilo 
625 vystavovatelů z 54 zemí. Veletrh obsadil rekordně velikou výstavní plochu včetně velké 
Westfalenhallen arény.     

Vysoký zájem zahraničních návštěvníků 

Veletrh InterTabac 2018 přilákal tradičně velké 
množství zahraničních návštěvníků, jejichž podíl na 
celkové návštěvnosti činil historicky rekordních 45 % 
(v roce 2017 to bylo 41%). Zahraniční návštěvníci 
přijeli ze všech významných zemí světa. Zastoupeny 
byly i exotické destinace jako Brazílie, Kolumbie, 
Maroko, Egypt, Nigérie, Čína, Indonésie nebo Nový 
Zéland.   

Silné mezinárodní zastoupení vystavovatelů 

Celkový počet vystavovatelů na letošním jubilejním 
čtyřicátém InterTabacu dosáhl 625. Zastoupeno bylo 54 zemí. Internacionalita veletrhu ve srovnání 
s loňským ročníkem vzrostla o 12%.   

Vysoce spokojení návštěvníci i vystavovatelé 

InterTabac se jakožto specializovaný kontraktační 
veletrh dlouhodobě těší velkému zájmu vysoce  
kvalifikovaných návštěvníků. Naprostá většina z nich 
jsou majitelé firem, manažeři a nákupní ředitelé 
s rozhodujícím vlivem na nákupní rozhodování.  

Výzkum mezi návštěvníky veletrhu provedený 
nezávislou agenturou pro výzkum veřejného mínění 
ukázal, že 91% pro návštěvníků se návštěva veletrhu 
InterTabac vyplatila a že rozhodující kontakty pro 
rozvoj jejich podnikání a obchodů získávají právě na 
veletrhu InterTabac. Zároveň vzrostl podíl 
návštěvníků, kteří letošní ročník hodnotí ještě lépe než 
ten minulý. Nejvíce návštěvníků veletrhu se rekrutuje 
z oblasti tabákového maloobchodu, následuje 
velkoobchod a zástupci tabákového průmyslu.  

Silná účast českých firem  

Jubilejní 40. ročník InterTabac zaznamenal již tradičně významnou účast českých firem z oblasti tabáku 
a kuřáckých potřeb. Veletrhu se zúčastnily české špičky tohoto oboru, tj. společnosti BPK s.r.o., 
Czevitrum s.r.o., Euphoria Trade s.r.o., Mostex import-export, Novakpipes a Roll4You, s.r.o.  

 



 

 

Nejžádanější sortimentní skupiny   

Nejžádanějším sortimentem na letošním veletrhu InterTabac byly doutníky a doutníčky, cigarety, 
kuřácké potřeby a cigaretový papír. Podle ohlasů zákazníků výrazně roste zájem zákazníků o 
elektronické cigarety, pro jejichž prezentaci byly vyčleněna speciální výstavní plocha.  

Úspěšný třetí ročník souběžného veletrhu 
InterSupply  

Souběžně s veletrhem InterTabac proběhl již čtvrtý 
ročník veletrhu InterSupply zaměřeného na kompletní 
výrobní proces tabákového průmyslu od suroviny až po 
výsledný produkt. Zúčastnilo se jej již 114 vystavovatleů 
z 35 zemí. Hlavními produktovými skupinami 
prezentovanými na veletrhu InterSupply byly surový 
tabák, aromata, přídatné látky, obalové materiály a 
stroje a zařízení pro výrobu tabáku.  

Příští ročník 

Naprostá většina návštěvníků i vystavovatelů počítá s účastí na veletrhu InterTabac i v příštím roce.   

Registrace vystavovatelů na veletrh InterTabac 2019, který se koná v Dortmundu od 20. do 22.9. 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  
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Souhrnná veletržní data - InterTabac 2018 

 

21. až 23. září 2018 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 

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 

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

625 z 54 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 
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