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VEDOUCÍ ODBORNÝ VELETRH V EVROPĚ

CENY A TERMÍNY

Již od roku 1994 odborná platforma pro všechny aktéry v oblasti památkové péče,
restaurování a sanace staré zástavby.

Při přihlášení do 31.3.2020 získáte
10 % slevu z ceny za pronájem plochy.

· Různorodost nabídky: vedoucí firmy na trhu, menší specialisté a také vysoce kvalifiko-

řadový stánek

129,– Euro / m²

vaní návštěvníci činí veletrh denkmal nejdůležitější odbornou platformou v oboru.

rohový stánek

134,– Euro / m²

· S početnými zahraničními vystavovatelskými účastmi, odbornými delegacemi a aktivitami v rámcovém programu se míra mezinárodnosti veletrhu v roce 2018 dále zvýšila.

· Specialitou veletrhu je zaměření na tradiční, vzácné, staré řemeslo a řemeslné
fajnůstky představované specialisty v rámci „živých dílen“.

· Mladým budoucím odborníkům jsou na veletrhu prezentovány četné možnosti
vzdělávání – včetně studia na odborných a vysokých školách.

· S více než 200 akcemi v rámci odborného programu je veletrh nejdůležitější
vzdělávací akcí v branži.

RŮZNORODÁ NABÍDKA
· řemesla v památkové péči a
restaurování

· materiály pro stavbu a údržbu
· stavební nástroje a zařízení, stavební
stroje

· konzervování a restaurování v
oblasti umění a kulturního dědictví

· materiály pro konzervování a
restaurování

· nástroje, přístroje a technické
vybavení pro restaurátory

· údržba, zajištění a obnova kulturních památek a historických staveb

· zpracování dat, informační systémy,
dokumentace a inventarizace,
přírodovědní výzkumné metody

· péče o archeologické památky a
vykopávky

· obnova měst a vesnic
· památky zahradní architektury a
péče o kulturní krajinu

· bezpečnostní technika a instalační
technika pro veřejné a soukromé
kulturní památky

· úřady, instituce, komory,
ministerstva, nadace, spolky, církve

· odborná nakladatelství, odborná
literatura

· další vzdělávání
· turistika a památková péče
· služby
· použití jílu (oblasti odborného
veletrhu Lehmbau)

poloostrovní stánek 147,– Euro / m²
ostrovní stánek

156,– Euro / m²

Základní veletržní plocha bez stavby stánku. Povinné další
náklady: AUMA-poplatek (0,60 Euro / m²), komunikační
paušál 230 Euro (zápisy do katalogu, elektronického
informačního systému návštěvníků, vystavovatelské
databáze a veletržní App, zdarma pozvánky pro zákazníky
a různý propagační materiál).
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přihlášku na veletrh naleznete zde:
www.denkmal-leipzig.com/exhibitors

DENKMAL JE ODBORNOU
PLATFORMOU PRO TYTO
OBLASTI
· průmyslové podniky
· odborné firmy v oblasti památkové
péče

· řemeslníci a restaurátoři
· architekti a projektanti
· odborné instituce / úřady památkové
péče

· věda a výzkum
· investoři a vlastníci historických
staveb

· zasloužilí odborníci v oblasti
památkové péče

· iniciativní občané a soukromí
zájemci

VÝVOJ POČTU VYSTAVOVATELŮ

VÝVOJ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ

Auditováno FKM

Spolu s veletrhem MUTEC

Zahraniční
vystavovatelé

2014

423

21 %

2014

13.100

8%

2016

442

16 %

2016

13.900

11%

2018

447

16 %

2018

14.200

14 %

TOP 5
VYSTAVOVATELSKÝCH OBORŮ
Řemeslo
v památkové péči
a restaurování

27 %
25 %

Materiál
pro stavby
a údržbu

12%

19 %
17 %

Vzdělávání

Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH: Tom Schulze

Zahraniční
návštěvníci

TOP 5
OBORŮ ČINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

Služby jako
architektonické
a inženýrské
kanceláře, znalecké kanceláře,
odhadci

Zabezpečení a
údržba kulturních
památek a
historických budov

31 %
27 %
12 %
12 %
vždy po 8 %

architekt / projektant / inženýr
řemeslo / stavební řemeslo
odborný restaurátor
úřad / nadace / veřejná instituce
řemeslný restaurátor a vzdělání, věda
a výzkum

SPOKOJENOST VYSTAVOVATELŮ

SPOKOJENOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

(známky 1-6, 1 = výborně, 6 = nedostatečně)

(známky 1-6, 1 = výborně, 6 = nedostatečně)

Další účast v roce 2020

1,9

Další účast v roce 2020

2,2

Doporučení veletrhu

1,6

Doporučení veletrhu

1,9

92%

vystavovatelů pozitivně hodnotí
odbornou kvalifikaci návštěvníků

86%

vystavovatelů je spokojeno
s dosaženými veletržními plány

návštěvníků je spokojeno
s dosaženými veletržními plány

VÍCEOBOROVÝ ODBORNÝ PROGRAM S RŮZNÝMI FORMÁTY AKCÍ

6.600

odborných návštěvníků využilo během
tří veletržních dnů více než 200 akcí
zaměřených na odbornou praxi.

Paralelně s veletrhem denkmal 2020

93 % programu jako dobrou.

návštěvníků hodnotí kvalitu odborného

LIPSKÉ VELETRHY

Mezinárodní odborný veletrh
muzejní a výstavní techniky

Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko,
SEPP International s.r.o., Přemyslovská 32,
130 00 PRAHA 3

Odborný veletrh využití jílu pod
záštitou Dachverband Lehm e.V.

Telefon: +420 222 734 483
E-mail: info@lipskeveletrhy.cz
www.lipskeveletrhy.cz

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 678-8286
E-Mail: info@denkmal-leipzig.de

www.denkmal-leipzig.com

