Červen 2017

Veletrhy jsou a zůstávají důležitým místem setkání


„Global Exhibitions Day 2017“ přitáhl 7. června celosvětově pozornost
k silným stránkám veletržního hospodářství



Předseda GDG Dr. Roland Fleck: „Volný obchod je ústředním
předpokladem pro blahobyt lidí a úspěch ve výstavnictví.“



Německo je vůdčí platformou pro přední mezinárodní veletrhy a
kongresy – a také by jí mělo zůstat.

Německo vede v globálním kontextu jako místo pořádání veletrhů. Podle
Výboru německého hospodářství pro výstavy a veletrhy (AUMA) jsou
německé veletržní společnosti celosvětově na 1. místě v pořádání
mezinárodních veletrhů. Pro Dr. Rolanda Flecka, mluvčího představenstva
Spolku velkých německých veletrhů (GDG), je tento úspěch zároveň
závazkem pro jednání do budoucnosti: „Vítejte u přátel – to platilo pro
Německo nejen při fotbalovém mistrovství světa, ale také rok co rok na
našich veletrzích. Jsme věrným obrazem globálního vývoje hospodářství, a
proto platí především jedno: veletrhy jsou a zůstanou tržištěm pro lidi.“
Podnětem pro tuto výzvu je den „Global Exhibitions Day“ 7. června 2017, který
zdůrazňuje význam veletrhů pro ekonomiku obecně. Iniciovaný je tento „Global
Exhibitions

Day“

světovým

svazem

veletrhů

(UFI,

Union

des

Foires

Internationales) se sídlem v Paříži, který chce pod heslem „Think Global – Act
Local“ v tento den silně uvést do povědomí veřejnosti ústřední funkci výstavních
center jako míst setkávání a propojení. Dr. Roland Fleck v tom ale vidí ještě
mnohem víc: „V odvětví veletrhů pracují lidé nejrůznějších profesí a původu.
Všechny nás sjednocuje hlavní myšlenka, že je potřeba podporovat celosvětovou
výměnu a obchod. K tomu je potřeba regionální zakořenění a zároveň pověstný
‚pohled dále než na špičku nosu‘!“
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Výzvy pro veletržní hospodářství
Jako mluvčí představenstva GDG vidí Roland Fleck pro německé veletržní
hospodářství tři ústřední výzvy: „Za prvé digitalizace ekonomiky, za druhé
nastavení na velmi rozdílný ekonomický vývoj v různých hospodářských regionech
a za třetí v neposlední řadě změny situace v politice a bezpečnosti.“
A Roland Fleck zdůrazňuje aktuálně: „Právě rostoucí komplexita politické situace a
současně snižující se transparentnost v politických systémech jsou faktory, se
kterými musí veletržní společnosti na světových trzích chytře a citlivě zacházet.
„Global Exhibitions Day“ je vítanou příležitostí poukázat na to, že v tomto kontextu
je další vývoj volného obchodu ústředním předpokladem pro blahobyt lidí celkově a
základem úspěchu výstavnictví především.“
Úspěšně v Norimberku i po celém světě
Kromě své pozice mluvčího představenstva je Dr. Roland Fleck od roku 2011,
společně

s Peterem

Ottmannem,

CEO

skupiny

NürnbergMesse

Group.

S ohledem na portfolio a výkonnost této francké veletržní společnosti kromě toho
konstatuje: „Pro nás je takovým „Global Exhibitions Day“ vlastně každý den,
neboť po celý rok na naše veletrhy a konference přivádíme vystavovatele a
návštěvníky

ze

všech

kontinentů.“

V předchozím

roce

společnost

NürnbergMesse v rámci více než 170 akcí v Norimberku i po celém světě
zaznamenala nové rekordní hodnoty u obratu, počtu vystavovatelů i plochy
stánků vystavovatelů. Od pádu zdi v roce 1989 obrat společnosti NürnbergMesse
vzrostl více než sedmnáctkrát, v uplynulých dvou letech se více než
zdvojnásobil. Roland Fleck k tomu uvádí: „Skvělý případ, jak padající hranice a
méně překážek pro obchod podporují rozvoj ekonomiky!“
Kontaktní osoba v ČR:
Ing. Naděžda Lichte
PROveletrhy s.r.o., Oficiální zastoupení NürnbergMesse pro Českou republiku
Římská 37, 120 00 Praha 2
Tel.: 775 66 35 48, lichte@proveletrhy.cz, www.proveletrhy.cz
Veškeré tiskové zprávy i další informace a fotky o společnosti NürnbergMesse si
můžete zdarma stáhnout na adrese: www.nuernbergmesse.de/presse
Seznamte se s naším on-line časopisem NMfair.mag:
www.nuernbergmesse.de/magazin
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