VELETRŽNÍ KALENDÁŘ ABF | 2019
17.–19. 1. FOR DECOR & HOME
7.–9. 2. FOR PASIV
		 FOR WOOD

07. kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží
07. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
		12. veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů

14.–17. 2. FOR FISHING

10. rybářský veletrh

21.–24. 2.* HOLIDAY WORLD
		
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA
		
TOP GASTRO & HOTEL

28. středoevropský veletrh cestovního ruchu
07. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití
13. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace

8.–10. 3. FOR CARAVAN
		
FOR BOAT

10. výstava obytných automobilů a karavanů
03. výstava lodí a vodních sportů

15.–16. 3. INTERBEAUTY PRAGUE
		 WORLD OF BEAUTY & SPA

Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu
0
27. mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu

21.–24. 3. FOR HABITAT		
26. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
		 FOR INTERIOR
11. mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků
		 FOR GARDEN		
13. mezinárodní veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky
		
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
25. specializovaná výstava nových projektů bydlení
		
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE		
06. specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství
		
DESIGN SHAKER		
08. výběrový veletrh interiérového designu
29.–31. 3. FOR BIKES
4.–7. 4. FOR
		 FOR
		 FOR
		 FOR

10. veletrh cyklistiky

FAMILY					
KIDS		
15.
PETS
09.
HORSE		
02.

9.–11. 4. REKLAMA POLYGRAF OBALY
9. 4. EVENT DAY

26. mezinárodní veletrh reklamy, polygrafie, obalů a inovačních technologií
07. veletrh eventových služeb

12.–14. 4. AUTOSHOW PRAHA
BOHEMIAN CUSTOM BIKE

22. ročník automobilové výstavy
15. mezinárodní soutěžní výstava motocyklových staveb a přestaveb

5.–7. 9. FOR DECOR & HOME
HODINY A KLENOTY

08. mezinárodní kontraktační veletrh dekorací, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží
28. mezinárodní veletrh hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků

17.–21. 9. FOR ARCH		
27.–28. 9. INTERBEAUTY PRAGUE
		 WORLD OF BEAUTY & SPA

Soubor veletrhů pro rodinu a volný čas
veletrh potřeb pro děti
veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata
veletrh potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní

30. mezinárodní stavební veletrh
Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu
0
28. mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu

3.–5. 10. FOR OPTIK		
02. odborný veletrh pro optiku, optometrii, oftalmologii a design
PRAGODENT		
27. mezinárodní dentální veletrh
10.–13. 10. FOR INTERIOR
		 FOR GASTRO & HOTEL
		 UMĚNÍ UMĚT

12. mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků
09. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie
				
Největší prezentace českého odborného sklářského školství

17.–20. 10. FOR TOYS
		 FOR BABIES
		 FOR GAMES
		 BIOSTYL – ECOWORLD
UMĚNÍ UMĚT

10.
10.
08.
				
				

30.–31. 10. CZECH TRAVEL MARKET
14.–17. 11. e-SALON
26.–28. 11. CZECHBUS
29. 11.–1. 12.* VÁNOČNÍ TRHY
12.–15. 12. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY

veletrh hraček a her
veletrh potřeb pro děti a kojence
veletrh videoher a interaktivní zábavy
Veletrh zdravého životního stylu
Největší prezentace českého odborného sklářského školství

04. mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu
02. veletrh čisté mobility
09. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky
				

Tradiční vánoční trhy, prodejní výstava dárků, dekorací, keramiky…

11. veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží

* Výstaviště v Holešovicích | Změna vyhrazena.

