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Vážení ú astníci OBCHODNÍCH DN ,
dovolujeme si Vás informovat, že jsme se jako spole níci a jednatelé TORI s.r.o. rozhodli ukon it
- po více než 20 letech - fungování OBCHODNÍCH DN .
Jedná se o ist pragmatické, dlouho a z mnoha pohled zvažované rozhodnutí na základ
dlouhodobého trendu ekonomických výsledk akcí. Zájem o ú ast na t chto obchodních
akcích je nestabilní a sezónní. Jejich dotování z našich ostatních obchodních a pracovních aktivit
již není možné!
Jsme p esv eni, že pracovní kontrakty, a již se jich ú astnilo p es 200 vystavovatel v každém
z obor , nebo „jen“ 50 i 25 dohromady, mají stále sv j nenahraditelný význam jak pro
vystavovatele - z ídnoucích ad výrobc , pro dovozce, velkoobchodníky i maloprodejce. Není
však možné ze strany „komer ního“ po adatele v zavedeném konceptu pokra ovat ani p es
veškerou snahu o snižování náklad a zefektivn ní fungování akcí. Po n jakém druhu dotací, i
po zájmu a podpo e ze strany formálních oborových sdružení typu OKA nebo ATOK nevoláme
a volat nechceme (nikdy jsme se podpory z jejich strany nedo kali).
Je pravd podobné, že v bližší i vzdálen jší budoucnosti bude myšlenka setkání s více
obchodními partnery v jednom míst op t „oprášena“, momentáln jsou však preferovány
rozhodující v tšinou subjekt na trhu jiné formy obchodování (deale i , B2B e-shopy, r zná
jednotlivá setkávání po saloncích hotel apod. …). Tento stav respektujeme.
Ukon ujeme proto (nebo p inejmenším dlouhodob
erušujeme) tuto
spole nosti. Nadále se budeme pln soust edit na ostatní naše aktivity.

innost naší

Vzhledem k od eknutí ú asti od n kolika stálých vystavovatel , rušíme i již plánovaný
listopadový termín Obchodních dn .
Rádi bychom touto cestou up ímn pod kovali za spolupráci ( asto i velmi dlouhodobou ) jak
vystavujícím firmám, tak i všem návšt vník m OBCHODNÍCH DN . S n kterými z vás se
budeme p i naší práci nadále rádi setkávat, se všemi ostatními se budeme do budoucna t šit na
možná pracovní i nepracovní setkání.
ejeme Vám všem dobré obchody, pohodu v život a pevné zdraví. A také dostatek sil na práci
v soukromém sektoru !
Na shledanou!
Martina a Jan Šafkovi,
spole níci TORI s.r.o.
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