
 

 

 

TISKOVÁ INFORMACE září 2016 
 
 
Anketa: ohlasy veletrhu GaLaBau 2016 
 

Od 14. do 17. září 2016 se v norimberském veletržním centru uskutečnil 

GaLaBau, mezinárodní odborný veletrh městské zeleně a venkovních 

prostor. PR tým GaLaBau procházel halami a několika vystavovatelů se 

zeptal, jak úspěšný pro ně veletrh byl. 

 
Uwe Küchenmeister, regionální vedoucí prodeje, Etesia, Francie 

„Náš stánek byl velmi frekventovaný – zastavili se odborní návštěvníci z celého 

světa. Vedle zájemců z Evropy se informovat přišli dokonce i Číňané a Indové. 
Vedli jsme řadu intenzivních rozhovorů s firmami podnikajícími v oblasti 
zahradnictví a krajinářství i se specializovanými prodejci. GaLaBau je pro náš obor 

jednoznačně hlavním veletrhem. Samozřejmě tu nebudeme chybět ani v roce 
2018.“ 
 
Martin Schmitz, vedoucí prodeje, Kubota GmbH, Německo 

„Veletrh GaLaBau 2016 pro nás proběhl velmi dobře. Především během prvních 
dvou dnů veletrhu jsme už brzy ráno vedli řadu dobrých prodejních rozhovorů. 

Obecně však veletrh GaLaBau opět zabodoval velmi vysokou kvalitou 
návštěvníků. Je a zůstává pro nás předním veletrhem v oboru zahradnictví 
a krajinářství.“ 

 
Tobias Brenker, European Market Manager, TREX Company, Inc., USA 

„Veletrh GaLaBau je pro evropský trh optimální platforma. Jako vystavovatel jsme 

se zúčastnili poprvé a hned se nám podařilo vést řadu konkrétních rozhovorů. 
Zejména se nám líbil mix návštěvníků. U stánku se zastavila nejen spousta 
specializovaných prodejců, ale také architekti. Očekáváme proto v návaznosti na 

veletrh dobré zakázky a veletrhu se zúčastníme i v roce 2018.“ 
 
Georg Engelke, ředitel lesních školek / prodej, lesní školky Lappen, 

Německo 

„Na veletrhu GaLaBau nám jde hlavně o péči o stávající zákazníky. A to se nám 
i v roce 2016 optimálně podařilo. Kromě toho jsme získali také pár nových 

zákazníků a celkově na nás odborní návštěvníci působili mezinárodnějším 
dojmem. O tom, že se zúčastníme i v roce 2018, nemůže být pochyb.“ 
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Jeroen Reinderink, Account Manager pro Německo, Yalp, Nizozemsko 

„S našimi interaktivními herními a sportovními výrobky působíme na německém 
trhu teprve dva roky a s průběhem veletrhu jsme velmi spokojeni. Naše produkty 
člověk musí prostě zažít. Tematická oblast věnovaná na veletrhu GaLaBau hřištím 

k tomu nabízí optimální platformu. Jako firma vystavující poprvé jsme měli velkou 
radost ze zájmu publika a přímo na místě jsme uzavřeli několik kontraktů. Co víc si 
přát?“ 

 
Holger Jansen, jednatel, Götterfunken, Německo 

„Veletrh GaLaBau znám už z dřívějších dob, ale se svou inovační firmou 

zaměřenou na design jsem se zúčastnil poprvé. Jsem velmi vděčný za podporu 
německého spolkového ministerstva hospodářství, jelikož bez ní by účast na 
tomto mimořádném veletrhu nebyla finančně dostupná. Kvalita i kvantita 

rozhovorů byla bombastická. Na stánku jsme měli bezpočet importérů, ale také 
architekty a zájemce z firem působících v oblasti zahradnictví a krajinářství. Naše 
informační materiály byly už před skončením veletrhu rozebrané. GaLaBau je 

a zůstává předním veletrhem zeleného odvětví.“ 
 
Katja Lehmann, obor greenkeeping, vzdělávací centrum DEULA Rheinland 

GmbH, Německo 

„S naší nabídkou se na veletrhu GaLaBau obracíme na úzce specializovaný 
segment. Přesto si tuto akci ani my nemůžeme nechat ujít. Množství návštěvníků 

na stánku bylo přehledné, ale zato kvalita rozhovorů byla mimořádně vysoká. 
Kromě toho jsme se setkali s několika absolventy oboru greenkeeping a přispěli 
jsme k udržování a navazování kontaktů. Nebudeme chybět ani v roce 2018.“   

 
 
Kontaktní osoby pro média 

Helen Kreisel, Ellen Damarowski 
T +49 911 860 683 28 
F +49 911 860 612 83 28 

 
ellen.damarowski@nuernbergmesse.de 
 

 
Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 
www.galabau-messe.com/press 

 
  


