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Vážení obchodní přátelé,
opět Vás srdečně zdravíme z Tábora a rádi bychom Vás prostřednictvím našeho Brisk News pozvali na několik 
mezinárodních výstav, na kterých se Brisk od začátku roku velice úspěšně prezentoval. Máme za sebou 1. pololetí roku 
2016. Zejména díky Vám se tento rok vyvíjí velmi pozitivně a chceme Vám touto cestou poděkovat za dosavadní spolupráci 
v tomto roce. BRISK Tábor přeje všem našim obchodním partnerům hezké léto a příjemné strávení Vaší dovolené. 

● BRISK Tábor a.s. zřídil a 
aktivně provozuje své oficiální 
Facebookové stránky na adrese: 
https://www.facebook.com/BRISKTabor1 
Jedná se o další on line komunikační 
kanál společnosti BRISK Tábor a.s.. 
Budeme rádi, když s námi skrz náš 
Facebook navážete aktivní online 
spojení také Vy. Našemu společnému 
obchodu prospěje, když se o existenci 
oficiálního Facebooku BRISKu Tábor 

a.s. dozví 
V a š i m 
p ros t řed -
nictvím co 
n e j v í c e 
koncových 
zákazníků. 
B R I S K 
Facebook 
Team je 
př ipraven 
p r u ž n ě 

reagovat na veškeré podněty, které na 
Facebooku zazní. Facebook patří k 
nejmodernějším a nejrychlejším 
komunikačním online prostředkům 
současnosti, pojďme jej co nejvíce a co 
nejaktivněji začít společně využívat ve 
prospěch růstu našeho vzájemného 
obchodu. Těšíme se na našem 
Facebooku na brzkou shledanou s Vámi 
i s Vašimi zákazníky. S přátelským 
pozdravem Váš BRISK Facebook Team.
   

Ing. Filip Čapka, BSc, 
Člen představenstva

 
 
● Srdečně Vás zveme na další 
mezinárodně velmi oblíbenou výstavu 
MIMS V Moskvě 22.-25. srpna 2016 

a  AUTOMECHANIKA ve Frankfurtu nad 
Mohanem 13.-17. září 2016

 
 

Na varšavském 
výstavišti Expo XXI 
proběhl ve dnech 8.-
9.4.2016 již 7. ročník 
jedné z největších výstav 
pro alternativní plynové 
pohony (jejich aplikace, 
komponenty, plnící 
stanice a vše s tímto 
segmentem trhu spojené)  
- International GasShow 
and Autoservice Expo 
2016. Byly zde k vidění 
automobily, autobusy a 
jiné dopravní prostředky s 
využitím provozu na zkapalněný ropný plyn LPG, stlačený zemní 
plyn CNG a zkapalněný zemní plyn LNG.

Brisk Tábor a.s. se aktivně zúčastnil a prezentoval kromě celého 
sortimentu zapalovacích svíček, také doplňkový sortiment - 

zapalovací elektrody, sondy do 
kotlů a plynových sporáků. 
Největší pozornost byla 
věnována zapalovacím 
svíčkám Brisk Silver (unikátní 
zapalovací svíčky, speciálně 
vyvinuté pro motory používající 
plynné palivo) a Premium 
Iridium Plus, také určené pro 
LPG/CNG alternativní palivo

 

 
V minulém čísle jsme Vám představili nové typy zapalovacích 

svíček v našem sortimentu - rozšíření řady Brisk Premium+ o typy 
P21, P22 (určené pro motory TSi a TFSi koncernu VW), P23, P24 a 
P25 (zejména pro vozy Mazda3).
http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky/iridium-premium-plus
 
 
 
 
 

Většina z Vás již objednala a prodává naši nejnovější a jedinečnou 
a patentově chráněnou řadu BRISK Premium EVO v 6 základních 
typech a 3 typech pro turbomotory. Premium EVO oslovilo velice 
rychle zákazníky na světových trzích, zejména USA, Německu, ČR, 
Rusku, Austrálii, Malajsii ale i v některých zemích Afriky. R&D firmy  
Brisk v současné době pracuje na dalších typech Premium EVO v 
provedení M12. Věříme, že naši obchodní partneři budou mít s řadou 
Premium EVO úspěch na svých trzích. 
http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky/premium-evo
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Další novinky a informace najdete na našich internetových stránkách:
 
 

Kontakt
 
BRISK Tábor a.s.
Adresa:  Vožická 2068 
Telefon: 00420/381492111
     390 02 Tábor 
Fax:    00420/381492276
     Česká republika   
E-mail:  brisk@brisk.cz

  Ve dnech 7.-9.6.2016 se konal 1. ročník 
Automechaniky Birmingham. Výstavy 
se zúčastnilo 550 vystavovatelů z 30 
zemí. 

  Ani tady BRISK Tábor a.s. nechyběl a 
prezentoval své výrobky za spolupráce 
našeho dlouhodobého partnera pro toto 
teritorium, firmy Autohaus Components 
Ltd. I v zámoří byl velký zájem o unikátní 
novinku roku 2016 BRISK Premium 
EVO
 
 
 

 
Ve dnech 7. - 9.5.2016 

se konal 15. ročník 
výstavy Automechanika 
v Dubaji. Výstavy se 
zúčastnilo 20.187 
vystavovatelů z 58 zemí 
a navštívilo ji 30.018 
návštěvníků ze 119 zemí.

Brisk Tábor a.s. se na 
výstavě prezentoval 
spolu se svým 
dlouholetým partnerem 
SMS Bearings FZCO, 
který sídlí přímo v Dubaji. 
Náš stánek budil 
zaslouženou pozornost 
nejen díky velmi 
povedenému a 
nápaditému designu, ale 
hlavně naším 
produktovým portfoliem. 
Středem pozornosti byla 
především naše nová 
řada zapalovacích svíček 

Premium EVO se 
speciálním designem, jenž 
vychází z našich 
mnoholetých vývojových 
zkušeností.  Ve světě 
zapalovacích svíček je 
originální a naprosto 
unikátní. Velký zájem o 
náš stánek potvrdil velice 
dobrou pozici značky 
BRISK na trzích Středního 
Východu a narůstající 
zájem z afrických zemí.  
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