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Mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství
a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL na podzim pomůže po kritickém
období oboru HoReCa znovu se postavit na nohy. Desátý ročník oblíbené akce, který se bude konat ve dnech 1. až 3. října 2020 v PVA EXPO
PRAHA, nejen představí novinky a technologie oboru, ale také umožní
klíčová setkání odborníků a ﬁrem, která jsou pro restart úspěšného podnikání nepostradatelné.
tovně navázat jejich vztahy s profesionální i laickou veřejností, zároveň ale jejich
organizátoři nastaví podmínky účasti na
akcích pro ﬁrmy z oboru tak, aby byl jejich
návrat do běžného režimu co nejrychlejší
a ekonomicky nejefektivnější.

Přestože veletržní obor kvůli koronavirové epidemii v Česku dostal v jarní sezóně
těžkou ránu, v plné síle se populární akce
napříč odvětvími znovu vrátí ke svým návštěvníkům a vystavovatelům. Klíčový
český organizátor těchto akcí, společnost
ABF, si plně uvědomuje zásah, který nejen obor HoReCa, ale také ostatní odvětví
utrpěly. Proto svou plánovanou podzimní veletržní sezónou maximálně podpoří
restart podnikání v Česku.
Veletrhy plánované na letošní podzim
pomohou zviditelnit vystavovatele a opě-

KONTRAKTAČNÍ SETKÁNÍ
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL se bude
konat letos poprvé v rozsahu tří dnů od
1. do 3. října a první dva dny věnuje výhradně odborné veřejnosti. Protože byl
tento obor významně postižen vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, organizátor akce se rozhodl pomoci zvládnout
složitou ekonomickou situaci, do které
se mnoho vystavovatelů dostalo.
Místo klasické dubnové uzávěrky nejvýhodnějších cen pro vystavovatele je tento
termín prodloužen do 30. června 2020,
díky čemuž získávají zájemci více prostoru
pro naplánování restartu ﬁrmy po proběhlé krizi a svou účast na nejvýznamnějším
veletrhu svého oboru si mohou zařadit do
svých marketingových plánů.

Letošní jubilejní ročník veletrhu bude opět
dějištěm nejvýznamnějších událostí světa
HoReCa, kde se představí klíčové společnosti se svými novinkami, technologiemi a produkty. V PVA EXPO PRAHA se
také v rámci akce opět uskuteční největší odborné setkání na KONGRESU FOR
GASTRO & HOTEL, kde budou pro profesionály z oboru přednášet uznávaní odborníci. Ti se se svými posluchači podělí
nejen o zkušenosti, ale také zodpoví otázky podnikatelů na aktuální témata.
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL přinese
také doprovodný program, ochutnávky
vybraných gastronomických lahůdek, vinařských produktů nebo piva.

Veškeré aktuální informace o náplni již
10. ročníku FOR GASTRO & HOTEL najdete na stránkách www.for-gastro.cz.
V případě konzultací a poradenství ohledně možné účasti na veletrhu jsme vám
k dispozici na telefonu +420 739 003 135
nebo e-mailu: forgastro@abf.cz .

STATISTIKA 2019: Počet vystavovatelů: 320 | Počet zahraničních vystavovatelů: 29 | Počet států: 16 | Čistá výstavní plocha (v m2): 8 036 |
Hrubá výstavní plocha (v m2): 16 300 | Počet návštěvníků: 30 850 | Počet akreditovaných novinářů: 78

