V Brně dne 8. 1. 2018
Vážení vystavovatelé, vážení obchodní přátelé,
akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje u příležitosti mezinárodních veletrhů TECHAGRO,
SILVA REGINA, BIOMASA 2018 tradiční soutěž o nejlepší exponáty GRAND PRIX.
Konečné výsledky soutěže o ceny Grand Prix budou slavnostně vyhlášeny první den konání
veletrhů. Pro vystavovatele přihlášené do soutěže se tak násobí efekt účasti na veletrhu, zejména
v oblasti vyšší propagace mezi návštěvnickou veřejností i médii. Vítězné firmy využívají své
ocenění dlouhodobě jako nástroj pro podporu prodeje a propagace výrobku.
Mediálními partnery soutěže Grand Prix 2018 jsou vydavatelství odborných zemědělských
časopisů Profi Press, s.r.o. a odborných lesnických a mysliveckých časopisů, vydavatelství
Lesnická práce, s.r.o., konkrétně dle jednotlivých kategorií:
Grand Prix Techagro
Grand Prix Silva Regina:
Grand Prix Biomasa:

Zemědělec, Mechanizace zemědělství, Úroda, Farmář, Náš
chov
Lesnická práce, Svět myslivosti
Energie 21

Na základě této spolupráce máte možnost veškeré technické údaje a obrazový materiál
k přihlášenému exponátu publikovat bezplatně v jednom z výše uvedených odborných časopisů.
Své odborné články můžete prezentovat v týdeníku Zemědělec (rozsah 1/2 tiskové strany A3,
termín uzávěrky do č. 12/2018 je 6. 3., do č. 13/2018 je do 13. 3.) nebo v jednom z výše
uvedených měsíčníků (rozsah 1 strana A4, termín uzávěrky je 31. 1.) Měsíčník si můžete vybrat v
souladu s oborovým zaměřením vašeho exponátu. Současně s prezentací přihlášených exponátů v
odborných tištěných periodikách budou všechny exponáty představeny na internetovém portálu
www.agroweb.cz a www.silvarium.cz pod společnou hlavičkou veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA
a BIOMASA 2018 a také na webových stránkách příslušných veletrhů. V titulech vydavatelství
Lesnická práce je třeba dodržet termíny uzávěrek v časopisech Lesnická práce (19.2.) a Svět
myslivosti (12.2.).
Materiály k publikaci ve výše uvedených periodikách zasílejte přímo do jednotlivých redakcí.
Rozsah dodaných materiálů může být pro každý časopis odlišný, konzultujte ho, prosím, přímo v
redakcích.
Jednotlivé redakce udělí své ceny po vlastním posouzení technické úrovně přihlášeného exponátu
na základě technické dokumentace ve spolupráci s organizátorem soutěže a posouzení exponátu
na stánku vystavovatele ještě před zahájením veletrhů.
Informace o oceněných exponátech budou zveřejněny na stránkách spolupracujících
odborných časopisů.
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