SDÍLEJ:
Záverečná správa
Šport Línia 2007
Na štvorlístku výstav Šport Línia, Hotel, Slovenská zima a Wellness sa zúčastnilo
185 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche 2 840 m2 a celkovo výstavy navštívilo
vyše 12 000 návštevníkov.
Šport Línia
Na výstave Šport Linia, ako najväčšej športovej výstave na Slovensku, sa zúčastnilo
70 vystavovateľov na rozlohe 1 000 m2. V tomto roku sa posilnil jej medzinárodný
charakter, pretože sa na nej okrem slovenských spoločností predstavili firmy z Čiech,
Maďarska a Poľska.
V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme zorganizovali Cyklofest 2007 Banská Bystrica.
Pripravené boli aj hry, súťaže pre deti a mládež, pojazdné dopravné ihrisko a rikše
Triximobil. Ich služby mohli zdarma využívať návštevníci a účastníci výstav, a
podporiť tak ekologickú a zábavnú formu dopravy.
Mierny pokles
V tomto roku sme zaznamenali mierny pokles výstavnej plochy, dôvodom čoho bola
nepriaznivá zimná sezóna. V porovnaní s minulým rokom sme taktiež zistili nižšiu
návštevnosť obchodníkov.
Na základe týchto skutočností predkladáme nový koncept výstavy. Šport Línia 2008
sa uskutoční v dňoch 17. – 19. 9. (streda, štvrtok, piatok) v Banskej Bystrici na
Námestí Slobody.
Uzavrieme a oddelíme výstavnú halu na jeden deň a pol od výstav Hotel, Slovenaká
zima a Wellness a umožníme tak našim vystavovateľom komunikovať v nerušenej
atmosfére s obchodníkmi a odborníkmi z oblasti športu.
Výstava bude otvorená len pre odbornú verejnosť 17.9. (10-18 h) a 18.9. (10-13 h).
Pre verejnosť 18.9. (13-18 h) a 19.9. (10-17 h).

V roku 2008 by sme radi v spolupráci s vystavovateľmi obohatili sprievodný program
a vyzdvihli tak filozofiu zážitkového marketingu (módne prehliadky, testovanie
produktu, ukážka produktu v teréne). Pozveme významné športové osobnosti
(rozhovory a autogramiáda olympionikov a paraolympionikov z Olympijských hier
2008 v Pekingu), uskutočníme kvalitnú konferenciu a vytvoríme podmienky pre rôzne
sprievodné podujatia, ktoré spríjemnia celkovú atmosféru.
Outdoor event
V roku 2008 ponúkame vystavovateľom a ostatným záujemcom nádherné a pokojné
ubytovanie v rekonštruovanom Horskom hoteliKráľova studňa (1 300 m n.m.)
neďaleko Banskej Bystrice v Národnom parku Veľká Fatra, ktorý je v správe
spoločnosti BB Eexpo.
Toto miesto je ideálne na outdoorové aktivity spojené s aktívnou prezentáciou a
testovaním produktov pre pozvaných obchodníkov.
Horydoly jsou mediálním partnerem veletrhu Šport Línia.
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