
Z pohodlí vašeho domova

30. - 31. 1. 2021

17.  ročník  ve le trhu svatebního a společenského zboží

vatební online veletrh

1. Co znamená online veletrh?
Online veletrh znamená přenesení klasického veletrhu tak, jak jej známe, do online 
podoby, kterou tvoří základ – web, na kterém se spojuje více prvků a funkcionalit 
(videa, živý přenos obrazu, živý chat, propojení s FB atd.). Důvodem, proč pořádáme 
online veletrh na místo klasického, je nepříznivá epidemiologická situace a aktuálně 
také zákaz pořádání veletrhů.
 
2. Jak bude online veletrh fungovat?
Během soboty a neděle 30. a 31. ledna se na webu online veletrhu otevřou medailonky 
firem – rozdělené do 2 úrovní. Medailonek inzerenta nebo medailonek vystavovatele.

Medailonek inzerenta obsahuje kontaktní údaje (název, adresu, tel. email, web, FB 
a IG, případně také otevírací dobu provozovny) a k tomu inzertní plocha o velikosti 
850x950 px. Medailonek inzerenta je zapsán pouze v 1 kategorii (např. pánská svateb-
ní móda). Přesnější grafické ztvárnění uvidíte na tomto odkazu. Tento medailonek 
inzerenta je náhradou původních inzerátů v tištěném katalogu vystavovatelů a není 
jej možné dále rozšiřovat o doplňkové služby. Medailonek inzerenta je možné nechat 
zveřejnit také mimo základní (mateřský) kraj - za příplatek 20 % pro jeden další kraj.
 
Medailonek vystavovatele obsahuje základní kontaktní údaje (název, adresu, tel. 
email, web, FB a IG, případně také otevírací dobu provozovny) a k tomu text  
o společnosti o délce 1000 znaků včetně mezer, 1 video (sdíleno přes YouTube)  
a 10 fotografií. Medailonek vystavovatele je možné dále rozšiřovat o vybrané služby:
1.  živý online přenos (znáte pravděpodobně od žáků a studentů, kteří se takto učí   
online ve školách) – toto bude nejdůležitější část nahrazující osobní a také oční kontakt
2. online chat (znáte pravděpodobně z vybraných eshopů – budete odpovídat  
na dotazy návštěvníků)
3. rozšíření zápisu své firmy do až 3 relevantních kategorií
4. přidání 10 dalších fotografií nad základní medailonek vystavovatele
5. přidání 2 dalších videií nad základní medailonek

Grafické ztvárnění medailonku vystavovatele v max. rizsahu doobjednaných balíčků 
uvidíte na tomto odkazu.
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Pokračuje na další straně

https://www.svatebni-veletrh-pardubice.cz/customzone/files/medailonek_inzerent.pdf
https://www.svatebni-veletrh-pardubice.cz/customzone/files/medailonek_vystavovatel.pdf
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Medailonek vystavovatele je možné nechat zveřejnit také mimo základní (mateřský) 
kraj - za příplatek 15% z celkové ceny objednaných služeb pro jeden další kraj. Primární 
(mateřský) kraj medailonku vystavovatele určuje buď faktická poloha umístění provo-
zovny (např. Chrudim do Pardubického kraje), nebo si ho vystavovatel určí sám, pouze 
jeho provozovna leží mimo 3 námi zvolené kraje (např. Poděbrady – volba zápis pro 
Pardubický kraj)
 
3. Za jakých krajů se mohou vystavovatelé hlásit?
Vystavovatelé se mohou hlásit z celé ČR, nicméně oslovovat budeme především 
snoubence z Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina. Pokud 
má vystavovatel svou provozovnu mimo tyto 3 kraje, určí si své primární zařazení  
do jakého kraje chce být zapsán (tzv. mateřský kraj). Má-li vystavovatel více provo-
zoven, může (a nebo také nemusí) si objednat zapsání svých provozoven do daných 
krajů (např. pobočka Hradec Králové do Královéhradeckého kraje a pobočka Jihlava 
do Kraje Vysočina). Každý primární zápis vystavovatele může být za příplatek zap-
sán i do dalších krajů. Zobrazení v daném kraji se řadí následovně: nejprve jsou vyp-
sány firmy v abecedním pořadí s primárním (mateřským) umístěním v daném kraji  
a za nimi jsou vypsány firmy v abecedním pořadí, které si do daného kraje přiobjednali 
zobrazení své pobočky.
 
4. Odkud budou zvaní návštěvníci?
Návštěvníky budeme zvát především z Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje 
a Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že vstup na online veletrh bude bezplatný, je 
pravděpodobné, že návštěvníci dorazí i z jiných koutů naší země.
 
5. Jaké vybavení a technologii budu potřebovat?
Při maximálním rozsahu služeb (tedy živý online přenos, živý chat) Vám bude stačit 
počítač s integrovanou kamerou a mikrofonem, pro větší pohodlí pak sluchátka s mik-
rofonem. Technologii pro živý online přenos právě vybíráme, ale primárně se snažíme 
najít takovou služby, kde nebudete Vy, ani návštěvníci muset jakýkoliv program 
instalovat do počítače (např. živý přenos přes YouTube atp.).
Budete potřebovat svou dobrou náladu a čas, tedy to samé, co běžně používáte  
na našem živém veletrhu  

Pokračuje na další straně
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6. Bude letos také tištěný katalog?
Vzhledem k tomu, že bychom tištěný katalog neměli komu rozdat (jindy ho roz-
dáváme návštěvníkům), je forma inzerce nahrazena medailonkem inzerenta.
 
7. Co udělat, abych na veletrhu uspěl?
Začátek úspěchu začíná již tím, že se na online veletrh přihlásíte.   Druhým krokem 
je příprava kvalitních podkladů – výběr fotek, příprava videomedailonku, sepsání 
textu o Vás. Dalším krokem je aktivnější účast, tedy využití balíčku minimálně online 
chatu nebo přímo živého online vysílání. Dobrá nálada, pozitivní naladění, Vaše 
bdělá přítomnost přes online chat nebo živý online přenos je pak maximální příprava  
k úspěchu. Pro větší úspěch můžete snoubencům nabídnout dárkové vouchery nebo 
slevové poukázky (dle Vašich možností).
 
8. Co mi online veletrh přinese?
Jednoznačně zviditelnění se mezi snoubenci. Na mnoha portálech dostávají snoubenci 
doporučení navštívit svatební veletrhy, aby si prošli nabídku vystavovatelů. Tedy nejen 
zvýšení povědomí o Vaší firmě, ale také Vaší jedinečné nabídce produktů a služeb. 
Dalším bodem je navázání kontaktu se snoubenci, proto je ideální volba online chat 
nebo živý online přenos.
 
9. Co je to kategorie zápisu a proč si jí volím?
Kategorie zápisu medailonku slouží k lepšímu rozřazení všech zúčastněných firem  
do oborů. Často z názvu firmy nemusí být zcela zřejmé, čím se daná firma zabývá. Proto 
volíte 1 až 3 relevantní kategorie (podle objednání doplňkových balíčků), ve kterých je 
Vaše firma zobrazena. Např. svatební agentura může být podle svého výběru zap-
sána mezi Svatební a společenské šaty, dále do kategorie Svatební koordinátorka  
a nakonec také Svatební dekorace a aranžerské práce.

10. Bude probíhat doprovodný program veletrhu?
Ano bude, program a přesné časy bude zveřejněn.

11. Je Váš veletrh virtuální? Ve virtuální realitě?
Ne, náš veletrh technologii virtuální reality nepoužívá. Náš veletrh jako základní pro-
pojovací platformu používá web a k němu přidává další doplňkové služby.

Pokračuje na další straně
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12. Odkud se bude “natáčet”? Kdo to bude natáčet?
Online veletrh není přenos živého veletrhu kamerou na web. Online veletrh je živý 
online přenos mezi vystavovateli a návštěvníky v mnoha jednotlivých “místnostech”. 
Např. svatební DJ a návštěvníci hledající DJ na večerní zábavu, nebo zlatnický ateliér 
a snoubenci vybírající snubní prsteny   či vizážistky a budoucí nevěsty, které hledají 
svou makeup artistku. Nebude tedy probíhat “klasické natáčení kameramanem”, ale 
přenos živého obrazu mezi Vaším počítačem (tabletem, mobilem) a počítači (tablety, 
mobily) návštěvníků. Přínos pro Vás je pohodlné zázemí domova, nemusíte nikam jez-
dit. Stačí si doma připravit “zázemí”, tedy to, co bude na přenášeném obrazu za Vámi 
vidět. Jistě jste již někde viděli např. webinář.
 
 
13. Co bude online veletrh obnášet?
Po časové stránce si prosím vyhraďte víkend 30. a 31. ledna 2021 (v časech od 10 hodin 
dopoledne do 18 hodin v sobotu a do 15 hodin v neděli). To je de facto podobné jako 
u běžného tradičního svatebního veletrhu - plus jako vždy čas na přípravy. Náročnost 
na personální obsazení pro živý online chat doporučujeme 2 osoby (na možnost 
prostřídání se, odběhnutí na toaletu či pauzu na oběd), pro živý online přenos 
doporučuje spíše 3 osoby na prostřídání. Je to však jen doporučení. Technicky Vám 
bude stačit ideálně notebook s integrovanou kamerou, k tomu sluchátka s mikro-
fonem (má většina z nás k mobilnímu telefonu). Notebook může nahradit také tablet.
Finanční náročnost jsme zcela záměrně zvolili nízkou tak, aby si mohl dopřát účast  
na svatebním online veletrhu opravdu každý. Naše ceny za medailonky začínají  
od 1.500 Kč a může si poskládat svou účast z takových doplňkových služeb, které doo-
pravdy využijete.
 

14. Jak vypadá zobrazení medailonku vystavovatele objednaného do dalších 
krajů?
Vystavovatelé se v dané kategorii (snubní prsteny) pro vybraný kraj (Kraj Vysočina)
budou zobrazovat tak, že jako první se abecedně vypíší vystavovatelé s primárním 
umístěním v Kraji Vysočina (tzn. firmy mající faktickou adresu své provozovny v Kraji 
Vysočina). Za nimi budou abecedně vypsány firmy, které si přiobjednaly zobrazení do 
dalšího kraje (zde do Kraje Vysočina). 


