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CHARAKTERISTIKA VELETRHU:
• Veletrh v České republice zaměřený na gastronomické zařízení, vybavení
restaurací a hotelů, technologie, potraviny a nápoje určený pro profesionály i koncové
spotřebitele, gurmány a kulináře z celé České republiky i s přesahem do zahraničí
• Zastoupení a spolupráce se svazy, asociacemi a společnostmi sdružujícími odborníky
a podnikatele v oboru HoReCa
• Odborné přednášky a workshopy pro profesionály i laiky s oborovými tématy
• Doprovodný program – praktické ukázky z gastronomie, workshopy, semináře, konference
odborný KONGRES FOR GASTRO & HOTEL určený pro profesionály zakončený
galavečerem
• Veletrh každoročně nabízí kvalitně vyprofilovanou skupinu až 30 000 návštěvníků
– potenciálních zákazníků se zájmem o nové trendy a inspirace v gastronomii a hotelnictví
• Rozsáhlá reklamní kampaň, TV reklama, rozhlasové spoty, on-line, direct mailing, sociální sítě
Instagram, Facebook
• V roce 2020 má veletrh FOR GASTRO & HOTEL již 10. výročí. Připravujeme v širší míře
prezentaci mezinárodní kuchyně s představením zahraniční gastronomie a delikates.

Ukázky outdoorové reklamy v Praze:

LOGO VELETRHU
10. mezinárodní veletrh hotelového
a restauračního zařízení,
potravinářství a gastronomie

I Vy můžete být součástí reklamní kampaně veletrhu:
- máte zajímavý produkt, novou inovaci či myšlenku pro podnikatele z
odvětví HoReCa?
- chcete rychle proniknout mezi svět gastronomie a pohostinství v ČR?
- rádi by jste realizovali kromě účasti na veletrhu také reklamní kampaň, ale
nejste si jisti správným zacílením a výběrem reklamy a máte obavy o
dobře investované prostředky ?

…. Využijte osvědčené možnosti reklamní kampaně veletrhu !
1/ Nabízíme dotované billboardy v Praze i jiných městech ČR, za náklady tisku a výlepu
na měsíc, který si vyberete i lokalitu, která Vám vyhovuje.
Platíte pouze 6 500,-Kč + DPH za 1 měsíc / 1 ks BB plochy

1/3 BB je věnována grafice
veletrhu
2/3 BB je pro Vaši reklamu

2/ Zveřejníme Vám upoutávku na webu www.for-gastro.cz/najdete v rámci Vaší
registrace, nutno dodat krátký text do 250 znaků a foto v JPG formátu produktu či
vaší firmy

3/ Využijeme Vaše podněty, novinky a inspirace pro naši PR kampaň v médiích, PR
článcích a PPC kampani.

10. mezinárodní veletrh hotelového a
restauračního zařízení, potravinářství a
gastronomie

CHARAKTERISTIKA KONGRESU – součást veletrhu:
• Největší odborný kongres pro profesionály v České republice zaměřený na trh
gastronomie a hotelnictví je součástí mezinárodního veletrhu FOR GASTRO & HOTEL
• Je určen výhradně pro profesionály z oboru HoReCa
• Místo konání: PVA EXPO PRAHA , Kongresový sál, Vstupní hala II, 1. patro
• 700+ předem registrovaných profesionálů z celé ČR
• Zástupci restaurací, barů a kaváren (cca 45 %), zástupci hotelů a penzionů (cca 30 %)
a zástupci další odborné veřejnosti, např. asociace, profesní organizace, odborné
školy, dodavatelé (25 %)
• Majitelé a manažeři, provozní, F&B manažeři, kuchaři, sommeliéři a další
• Klíčová témata, významní řečníci
• HoReCa trendy, perspektivy oboru
• Přednášky, panelové debaty, případové studie, kuchařská a barmanská show
• Fakta, zkušenosti, inspirace

Kongres je ukončen slavnostním galavečerem za účasti známých osobností z oboru a
známých umělců.

• Kongresový sál, 1. patro
Vstupní HALA II,
PVA EXPO PRAHA
www.kongresforgastro.cz

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL
probíhá souběžně s veletrhem
nábytku, interiérů a bytových
doplňků FOR INTERIOR.
Statistika obou veletrhů z roku 2019:
Návštěvnost: 30 850 osob
Obsazená čistá výstavní plocha: 14 786m2
FOR GASTRO & HOTEL: 8 036m2
FOR INTERIOR: 6 750m2
Počet vystavovatelů celkem: 525
FOR GASTRO & HOTEL: 320
FOR INTERIOR: 205
Počet akreditovaných novinářů: 78
Počet zahraničních vystavovatelů: 35
Počet zastoupených zemí: 16
(ČR, Německo, Rakousko, Litva,
Kazachstan, Španělsko, Itálie, Rusko,
Maďarsko, Velká Británie, Korea, Nizozemí,
Estonsko, Řecko, Polsko a Slovensko)

LOGO VELETRHU
10. mezinárodní veletrh hotelového
a restauračního zařízení,
potravinářství a gastronomie

Hlavní doprovodný program veletrhu :
GASTROTOUR – programová scéna plná novinek a trendů z gastronomie
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE – soutěže a exhibice mladých barmanů a baristů
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 2019 – odborný kongres profesionálů z HoReCa
GALAVEČER – slavnostní setkání profesionálů
MAKRO HoReCa – MAKRO AKADEMIE, kuchařské exhibice a prezentace
GRAND PRIX – slavnostní vyhlášení TOP produktů z kategorie technologií a potravin
MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
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Veletrh dlouhodobě podporuje nové projekty v oboru HoReCa napříč celou Českou republikou, nové
startupy, podnikatelské plány, poukazuje na světové trendy a doporučuje jejich aplikace u nás i využití
nových technologií a systémů.
Představujeme návštěvníkům z řad laické veřejnosti se zájmem o vaření, ale především i profesionálům
z oboru gastronomie z jednotlivých regionů ČR, zajímavosti jednotlivých krajů, čímž přitahuje
návštěvníky nejen z tuzemska, ale i ze sousedních států.
V plánu pro rok 2020 je zaměření se na novinky a trendy, zajímavé inovace ze zahraničí. Zveme k
návštěvě téměř všechny registrované provozovatele ubytovacích zařízení od hotelů až po menší
penziony a provozovatele pohostinství v rámci celé ČR.
Nově bude vyhraněna hotelová část pro hoteliéry v HALE 5 A+B

HALA 1 – gastro technologie, příslušenství, potraviny & nápoje, prezentace mezinárodní kuchyně,
MAKRO, CBA
HALA 5 A+B sektor – hotelové a restaurační vybavení, nábytek, prezentace nových technologií a
digitalizace systémů, ukázková recepce a lobby bar s kavárnou
HALA 5 C+D sektor – doprovodný program GASTRO TOUR, technologie, soutěže

www.for-gastro.cz

www.pvaexpo.cz
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PLÁN VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA

Milena Fernandez
Manažerka veletrhu / Trade Fair
Manager
FOR GASTRO & HOTEL
www.for-gastro.cz
T: +420 225 291 246
M:+420 739 003 135
fernandez@abf.cz

Těšíme se na spolupráci v roce 2020.

