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TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSTAVY 

SPIŠ-EXPO 
 

 

Rok / ročník 2014 / 47. 
 

Dátum konania výstavy 17. 07. - 20. 07. 2014 

 

Miesto konania výstavy Zimný štadión 
Spišská Nová Ves 

Pavilón A – interiéry zimného štadióna 
Pavilón B – exteriéry zimného štadióna 
Pavilón C – Stova Baumarket, Letecká 35 
Pavilón D – M.V.Nábytok, J. Fabiniho 23 

 

Čas konania výstavy 17. – 19. 07. 2014 
20. 07. 2014 

10,00 - 19,00 
10,00 - 14,00 

 
 

 

Záštita výstavy PhDr. Ján Volný PhD. – primátor mesta 
Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc. 
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

 

 SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA 

 
 

 

Kategória výstavy Celoslovenská s medzinárodnou účasťou,  
kontraktačno - predajná 

 

mailto:svt@svt.sk
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Komoditné zameranie výstavy 
 

POSTAV DOM 
30 FIRIEM 

Pasívne domy, rekuperácie, výstavba 
nízkoenergetických domov, fyzikálna úprava 
vody, odstránenie vodného kameňa, LED 
osvetľovacia technika, realitná kancelária, nové 
kúrenie Teza 2000, interiérové štúdio, solárne 
systémy, teplovodné kotly, tepelné čerpadlá, 
výroba výkonných kotlov KOLTON, univerzálne 
lepidlá, kuchynské štúdio, obnoviteľné zdroje 
energie, ekologické uhlie EKORET, 
polyuretánové izolácie, tepelné izolácie,  
komínové hlavice, stropy Teriva – nosníky, 
interiéry, podlahy, zavesné systémy, 
interiérové dvere, podlahové bloky, renovácia 
schodov, dverí a zábradlí, kotly na biomasu, 
kozuby s vodnou vložkou, kolektory, 
vykurovanie, výroba produktov z plastu 
(lavičky, ploty..), výroba okien a dverí, stropný 
izolačný systém, stolárstvo, garážové brány, 
výroba betónovej dlažby, nízkonapäťové 
rozvádzače v plastových skriniach z 
vysokostabilného polyesteru plneného 
sklenným vláknom (SMC), starostlivosť o Vaše 
stavby 

DOMOV A VKUS 
14 FIRIEM 

Sedacie súpravy, sedacie vaky, vybavenie pre 
kúpeľne, krby na bioalkohol, spacie systémy, 
postele z masívu, ortopedické matrace, 
vankúše,  prikrývky, bytový textil, výroba 
nábytku a hodín, svietidlá, krištáľové lustre, 
čalúnený nábytok, interiérové doplnky, 
vstavané skrine, sektorový nábytok, Hyla čistič 
vzduchu a priestoru, kamerové systémy, 
alarmy 

DOMOV A ŽENA 
24 FIRIEM 

Diagnostika a predaj vitamínových prípravkov, 
domáce potreby, nádoby a pomôcky do 
domácnosti, výroba svadobných obrúčok, 
náramky BIONIC BAND, minerály, šperky z 
ozdobných kameňov, kožený tovar, okuliare, 
masážne gély a krémy zo Slovenska, 
egyptská hlinka, formičky na medovníky, 
nealkoholické konopné pivo, produkty zdravej 
výživy, oleje 100% lisované za studena, 
maďarské špeciality, výživový doplnok s 
antioxidačným účinkom, sladkosti pre dia + 
bezlepková diéta, jahodové víno z Rakúska, 
liehoviny, káva, čaje, keramika, medicínske 
prístroje Bioptron, nádoby z ušľachtilej ocele, 
Enkaustika - maľba voskom a žehličkou, 
potlač na tričká, hrnčeky, podložky pod myš, 
puzzle, magnetky, detské zábavné atrakcie 

DVOR A ZÁHRADA 
6 FIRIEM 

Drevené altánky a záhradný nábytok, 
realizácia viacúčelových športových ihrísk, 
záhradná architektúra 

AUTO-PARÁDA 
4 FIRMY 

Automobily značky RENAULT, DACIA, FIAT 
a ALFA ROMEO, elektrické bicykle Apache, 
predaj, servis a prenájom 

 SLUŽBY A INÉ 
 4 FIRMY 

vzdelávanie dospelých, poradenstvo, 
Wüstenrot poisťovňa, služby zamerané na 
podporu zahraničných vzťahov (výstavy, misie, 
informácie, služby marketingového charakteru) 
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POČET VYSTAVOVATEĽOV 
 

Celkovo 72 

Slovenská 
republika 

60 

zastúpenie podľa krajov Bratislavský 
Trnavský 
Nitriansky 
Trenčiansky 
Žilinský 
Banskobystrický 
Prešovský 
Košický 
Košický / okres 
Spišská Nová Ves* 

9 
3 
5 
4 
3 
6 

11 
19 
11 

 
Česká republika                

 
 5 

Poľská republika 
Maďarsko 

 4 
 5 
  

 
 
 

VÝSTAVNÁ PLOCHA 

  
  
  

 

Celková výstavná 
plocha 

1070 m
2
 

Výstavná plocha v 
interiéri 

721 m
2
 

Výstavná plocha v 
exteriéri 

358 m
2
 

 

 
 
 

PREDPOKLADANÁ NÁVŠTEVNOSŤ 9 000 návštevníkov 

 

 
 

REKLAMNÁ KAMPAŇ 25 mediálnych partnerov – plošné inzeráty, články, oznamy, 
pozvánky v tlači, regionálna televízna propagácia, rozhlasová 
propagácia, internet, voľné vstupenky do schránok a cez 
kolportérov (50.000 ks) 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing.arch. Mária Kleinová, v. r.  
                                 výkonná riaditeľka a konateľka 
                          SVT, s.r.o. 
v Spišskej Novej Vsi, 14. 07. 2014 


