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Na dni otvorených dverí Démos trade v Nitre bolo tento krát 
poriadne horúco. Bol dejiskom kuchárskej show Vojta Artza, 
rezbárskeho masakra, kedy muž s motorovou pílou priamo pred 
očami návštevníkov vyrezával zo surového dreva sochy. Stánky 
vystavovateľov sa hemžili ľuďmi a umelecká maliarka maľovala 
telo krásnej modelky logom a farbami Démos trade. Jednoducho 
kopec zábavy, kontaktov, produktových noviniek a výhier. Prežite 
s nami ešte raz horúci septembrový deň, z ktorého návštevníci 
odchádzali plní dojmov. 

Inšpirujte sa u nás

Dni otvorených dverí v Démos trade sa 
stali už tradíciou, na ktorú sa zákazníci 
vždy tešia. „Sú to chvíle, kedy všetci od-
ložíme formálny odstup a bavíme sa na 
priateľskej úrovni,“ hovorí organizátor 
podujatia Miroslav Dobias, špecialista 
na marketing pre SR. Práve to je jeden 
z hlavných dôvodov, prečo Démos tra-
de začal dni otvorených dverí organizo-
vať. Priblížiť sa svojim zákazníkom. Mať 
možnosť osobne si vypočuť ich názory 
a požiadavky. „O deň otvorených dverí 
v Nitre bol veľký záujem. Potvrdzuje 
to aj dlhý čas, ktorý návštevníci veno-
vali vystavovateľom,“ opisuje Miroslav 
Dobias. 

Témou podujatia boli inšpirácie, a to 
nielen v oblasti nábytkového odvetvia, 
ale aj z umenia, kulinárskeho varenia 
a luxusných áut.

Prišli celé rodiny

Na podujatí prezentovalo svoje výrobky 
24 vystavovateľov od značiek ako Egger, 
Blum, Hettich, Strong, Tulip, Bučina 
a ďalší. Návštevníci mali možnosť pýtať 
sa na všetko, čo ich zaujímalo. „Ľudia už 
väčšinou produkty dobre poznali a pýtali 
sa viac na detaily,“ spomína produktový 
manažér Ján Stuchlík. Potvrdzuje to aj 
zástupca Bučiny DDD Jaroslav Kováčik: 
„Ľudia chodili a chceli si niektoré vý-
robky chytiť a reálne ich vidieť. Vďaka 
tomu boli rozhovory hlbšie. Myslím si, 
že všetci boli prekvapení vysokou úrov-
ňou. Musím povedať, že podujatie bolo 
veľmi dobre zorganizované.“ Okrem sa-
motných vystavovateľov známych zna-

čiek prilákal návštevníkov spolu s celými 
rodinami aj bohatý program.

Rezbársky masaker 
a krásna modelka

„Nevedel som, čo skôr. Či sledovať 
program, alebo diskutovať s vystavova-
teľmi. Stretol som tu aj veľa mojich kole-
gov,“ hovorí návštevník Peter z Nitry. Aj 
produktový manažér Ján Stuchlík tvrdí 
to isté. „Najväčší rozruch urobil zvuk 
motorovej píly. V momente bolo pri 
umeleckom rezbárovi kopec divákov.“ 
Rezbársky masaker, tak sa volalo číslo, 
pri ktorom prskali piliny na všetky strany 
a zo surového dreva vznikli fascinujúce 
sochy. 
Že zákazníci majú o umenie záujem, 
potvrdila aj umelecká maliarka na telo, 
ktorá predviedla svoje nadanie na 
krásnej modelke. Jej telo pomaľovala 
farbami a logom spoločnosti Démos tra-
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de. Divákov bolo pri predvádzaní tohto 
programu síce veľa, no pri jej prosbe 
o pomoc sa žiaden z mužov neodvážil 
prispieť svojou rukou k dielu. 

Kulinárske čarovanie 
a hra zmyslov

Inšpirácií bolo na podujatí ešte omno-
ho viac. „Pre deti bol pripravený detský 
kútik. Ženy aj muži mali možnosť po-
zrieť si kulinárske čarovanie známeho 
šéfkuchára Vojta Artza. Predvádzal prí-
pravu jedál z darov mora, ukázal nám, 
čo je to molekulové varenie a dal nám 
ochutnať jedlá, ktoré boli jednoducho 
fantastické,“ spomína Miroslav Dobias. 
Šéfkuchár Vojto Artz bol jednou z inšpi-
rácií, ktoré spoznávame našimi zmys-
lami. Pre ďalšie zmysly boli pripravené 
stanovištia s hrami, kde mali návštevníci 
napríklad chytať svetlo na špeciálnom 
trenažéri, rozoznávať rôzne vône a po-
dobne. Pre pánov boli okrem iného 
pripravené úplne nové modely značky 
Mercedes, od modelu E, cez GLC až 
po dodávku Sprinter, ktoré si mohli vy-
skúšať a prevetrať na cestách. 

Inšpiratívna realizácia

Hry sa striedali s vedomostným kví-
zom. Moderátor vyspovedal každého 

vystavovateľa a po rozhovore položil 
niekoľko vedomostných otázok k da-
ným značkám. Každá z nich venovala 
do vedomostného kvízu zaujímavé 
ceny v hodnote celkovo až 3 000 eur, 

od kuchynského drezu značky Franke 
v hodnote 250 eur, cez poukážku na 
dvierka spoločnosti Trachea za 280 eur 
alebo šablóny značky Blum v rovnakej 
hodnote. 
Na záver sa odovzdala cena aj výherco-
vi súťaže o najkrajšiu realizáciu Petrovi 

Liptákovi. Zákazníci Démos trade mali 
možnosť prihlásiť svoje realizácie a vy-
hrať víkendový pobyt v päť hviezdič-
kovom hoteli Kempinski vo Vysokých 
Tatrách. Opäť šlo o to, inšpirovať os-

tatných kolegov z fachu reálnou, kva-
litne a zaujímavo urobenou realizáciou 
interiéru. 
Deň otvorených dverí v nitrianskom 
Démos trade bol teda plný podnetov 
a zážitkov, ktoré ešte dlho zostanú do-
znievať v každom účastníkovi.
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