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ÚVODNÍ SLOVO A STATISTIKA
Základní statistické
údaje souběhu veletrhů
FOR CARAVAN
a FOR BOAT 2019:
Počet vystavovatelů: 202
Počet zahraničních vystavovatelů: 9
Výstavní plocha: 29 010 m2
Počet návštěvníků: 34 324
Zastoupené země:
Česká republika, Slovensko,
Německo, Polsko, Maďarsko, Egypt
Počet vystavených exponátů:
380 obytných aut a karavanů,
122 lodí

OBYTNÁ AUTA ZAŽÍVAJÍ BOOM:
ZÁJEM O NEZÁVISLÉ CESTOVÁNÍ ROSTE.
Češi kupují obytná auta a plánují letní dovolené v kempech po Evropě. To potvrdil i velký zájem o veletrh
FOR CARAVAN, který od 8. do 10. března navštívilo přes 34 000 lidí, což je o 15 % více než v loňském roce. To, že
Češi mění luxusní letecké dovolené za dobrodružství na čtyřech kolech, potvrzují i čísla z ministerstva dopravy.
V roce 2018 vzrostl v České republice prodej obytných aut o 17,6 %.
Od 8. do 10. března patřil areál PVA EXPO PRAHA výstavám FOR CARAVAN a FOR BOAT. Na ploše 29 010 m2 se prezentovalo
celkem 202 firem. K vidění byly atraktivní expozice plné nablýskaných obytných automobilů, karavanů a lodí. Nechyběl ani
oblíbený bazar karavanů a lodí nebo unikátní výstava historických obytných aut. Velkého zájmu se dočkal doprovodný program
u bazénu, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet vodní sporty nebo si odpočinout na pláži.
Češi dávají přednost obytným vozům před karavany
Tři haly letňanského výstaviště patřily obytným vozům a karavanům. K vidění byly jak cenově dostupné přívěsy, tak i obytná auta
za miliony korun. Právě o obytná auta je v posledních letech čím dál větší zájem. „V roce 2018 registrovalo Ministerstvo dopravy
31 684 karavanů a 15 678 obytných aut. Meziročně tak vzrostl počet obytných aut o 17,6 %, počet registrovaných karavanů
naopak klesl o necelá 3 %,“ říká Tomáš Lukašík z Ministerstva dopravy. České ekonomice se v posledních letech daří, a tak
dávají zákazníci přednost dražším obytným vozům. „V posledních třech letech zájem o obytné vozy prémiové třídy výrazně vzrostl.
Zákazníci jsou daleko zkušenější, ale také náročnější na techniku a kvalitu vozů,“ říká Filip Guryča z firmy Blue Rent.
FOR BOAT: lodě ve třech halách letňanského výstaviště
Pozornosti neunikly v posledních letech ani lodě. Paradoxně jsme jako národ, který nemá přímý přístup k moři, jedni
z nejvášnivějších surfařů, jachtařů a mořeplavců. Výstava FOR BOAT nabídla návštěvníkům ve třech halách ucelenou přehlídku
lodí a vodních sportů: k vidění tak byly motorové čluny, vodní skútry, plachetnice i luxusní jachty.
Své plány prezentoval v Letňanech i Český svaz jachtingu. O tom, že Češi patří mezi světovou špičku, svědčí i fakt, že se v létě
na lipenské přehradě uskuteční dva významné závody světového jachtařského kalendáře. Na Nových Mlýnech se pak pojede
Mistrovství Evropy ve windsurfingu. Výstavu si nenechaly ujít ani české naděje v čele s Jachtařem roku 2018 Ondřejem Teplým.

OFICIÁLNÍ VOZY PVA EXPO PRAHA

ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2019 vstoupil veletrh FOR CARAVAN do svého jubilejního 10. ročníku. Společně jsme prošli cestou neuvěřitelného rozmachu,
od jedné zaplněné výstavní haly v souběhu s veletrhem FOR BIKES při prvním ročníku až ke všem plně obsazeným halám na výstavišti
společně s veletrhem FOR BOAT. Nebyla to cesta jednoduchá, překonali jsme roky ekonomické krize, což bylo v tomto úzkém oboru
obzvlášť těžké, a nyní konečně zažíváme takový rozkvět, jaký jsme si kdysi jen představovali. Velmi mě těší, že každý rok na našich
veletrzích najdeme něco nového, co nás přiměje se zamyslet a pro návštěvníky připravíme další překvapení. Ať už se jednalo o spojení
s cestovatelským festivalem KOLEM SVĚTA pod vedením Karla Wolfa, velmi oblíbenou retro výstavu karavanů nebo třeba obří bazén
se skvělým doprovodným programem včetně odpočinkové písečné pláže na FOR BOAT. Nechci také opomenout opravdu nádherné
výstavní expozice, díky nimž jsme se posunuli na srovnatelnou příčku s jinými evropskými veletrhy.
Upřímně děkuji Vám všem, kteří jste věnovali svůj čas, nadšení i důvěru veletrhům FOR CARAVAN a FOR BOAT, a doufám, že se
budeme potkávat nadále i při dalších ročnících.
Ing. Taťána Novotná
Manažerka veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT
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Varianta ČSJ – logotyp
BaRevnÉ MODeLY – POuŽitÍ PRO tisk a PLOtteR

FOR CARAVAN

Barevnost logotypu vychází ze státní vlajky ČR (červená, modrá, bílá)
BareVné modely pro tiSK
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LOgOtYP tisk cMYk
modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %
červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %
LOgOtYP tisk PantOne
modrá: Reflex Blue CVC
červená: Rubine Red CVC
LOgOtYP tisk RgB
modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %
červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Veletrhy v pátek dopoledne slavnostně zahájil generální ředitel ABF Tomáš Kotrč, předseda Asociace lodního průmyslu Petr Novotný
a organizátor cestovatelského festivalu KOLEM SVĚTA Karel Wolf. U slavnostního přípitku se pak sešli s Ondřejem Teplým – jachtařem roku 2018, ředitelem obchodního týmu Michalem Sedláčkem a manažerkou veletrhů Táňou Novotnou.

Na slavnostní zahájení navázala tisková konference Českého svazu jachtingu za účasti juniorského mistra světa Ondřeje Teplého,
který usiluje o kvalifikaci na olympiádu v Tokiu. Nechyběly ani další olympijské naděje – Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová,
jež závodí na akčním skifu 49erFX. Představil se také David Křížek, který vloni skončil s létajícím katamaranem Flying Phantom na
vynikajícím pátém místě v Extreme Sailing Series. Kromě reprezentantů zde Český svaz jachtingu také prezentoval vrcholné akce
jachtingu pořádané v roce 2019 v České republice.

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ VYSTAVOVATELŮ
První den veletrhu je již tradičně zasvěcen společenskému setkání vystavovatelů, partnerů a významných hostů, které se konalo
v areálu PVA EXPO PRAHA. Zpestřením byla degustace moravských vín Vinařství Němčičky.

VYSTAVOVATELÉ FOR CARAVAN 2019
Adventure & Nature, s.r.o.
Adventure Centrum
Agachem s.c.
Akromobil s.r.o.
Aktivní domy s.r.o.
ALL4CAMPER - kempujeme s Klárou
APPEL TRADE
Asociace kempů České republiky
Asociace turistických informačních
center České republiky
Auto Kelly a.s.
Auto Moto Přikryl s.r.o.
Auto Podbabská
Autocentrum DaP s.r.o.
AUTODEKOR s.r.o.
Autoklub České republiky
BARTH Caravan
Be Fresh s.r.o.
Bláha & Hudek s.r.o.
Blue Rent, a.s.
BURIMEX s.r.o.
CAMP.cz - Pavel Hess
Car - Star
Caravan Centre Moravia
Caravan Centrum Pardubice s.r.o.
Caravan Metropol spol. s r.o.
CARAVAN Plus s.r.o.
Compact - Service s.r.o.
Concorde Caravan Club CZ, z. s.
CWN s.r.o.
Czech Traveler
David Kožíšek
Domanský s.r.o.
Donako s.r.o.
EASTWANDER, s.r.o.
FINASO, s.r.o.
ForCamping s.r.o.
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
FRANCE CAR, s.r.o.
H - tažná zařízení Jiří Hulička

H-EKO spol.s r.o. KARAVANY
HUMPOLEC
hamham.cz s. r. o.
HvCARAVANS s.r.o.
HYKRO s.r.o.
HyperMedia, a.s.
IMPULS Ráááádio
J.M.Trade s.r.o.
JABLOTRON ALARMS a.s.
Joyridet Tent
KaravanTravel.cz
KOV Velim s.r.o.
KPS Automobile s.r.o.
Lenti Gyógyfürdö Kft.
MAMBA AIR, s.r.o.
Městská část Praha 18
Ministerstvo dopravy - BESIP
Miroslav Hostinský - provozovatel
webu caravan24.cz
MISE MÉDIA, s.r.o.
MORIS distribution
MotorCom s.r.o.
nest by egoé s.r.o.
NetWebs s.r.o.
OP servis s.r.o.
Oru Kayak - ROAM.
Pangeo tours a.s.
Polygraf net s.r.o.
Pražská čokoláda s.r.o.
Procamping
RADIOHOUSE s.r.o.
RAkar spol. s r.o., Branov 102
Rambousek a partner a.s.
RF HOBBY
RINEN s.r.o.
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH,
Dresden
STABLECAM s.r.o.
Surf Arena s.r.o.
Tereza Maršíková

TOP KARAVAN, s.r.o.
Toptrade spol. s r.o.
TRIOCAMP s.r.o.
Turistika.cz, s.r.o.
UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
UNITESTA, spol. s r.o.
UNO BUILDING s.r.o.
vanBOX
VIDIX - Ondřej Filip
VISPA, spol. s r.o.
Vladimír Otáhal - ODAK
Webasto Thermo & Comfort Czech
Republic s.r.o.
WM Profi s.r.o.

VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU VELETRHU FOR CARAVAN 2019
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE PRO KARAVANISTY
Klára Hájek Velinská, známá propagátorka kempování a karavaningu a autorka blogu All4Camper
připravila pro páteční odpoledne blok přednášek určených karavanistům. Témata byla víc než zajímavá – Etiketa kempování včera
a dnes, “Winter camping” – kempování v zimě karavanem či obytným vozem a Kempování a cestování v Polsku. Informace si
karavanisté nenechali ujít, přednáškový sál pro 350 návštěvníků byl kompletně obsazen.

Výstava retro obytných automobilů
Protipólem nablýskaných obytných aut za miliony byla i letos návštěvníky vyhledávaná výstava retro obytných automobilů, kterou
připravil Autoklub České republiky. K vidění byly unikátní kousky z 50.– 80. let minulého století: Škoda 1102 Tudor, obytný automobil Barkas B 1000, obytný vlek HERSTELLER model 10 nebo obytný automobil Škoda 1203 Tramp. Návštěvníci veletrhu s nostalgií
zavzpomínali na své první rodinné dovolené v Bulharsku, NDR nebo Jugoslávii.
Děkujeme Františku Čečilovi, Vladimíru Chomátovi a Aleně Burinové za spolupráci a za zajištění exponátů pro atraktivní expozici
Asociace caravan clubů AČR.
Návštěvnická soutěž o týdenní zapůjčení obytného vozu od firmy Schaffer-mobile Wohnmobile GmBH
Ministerstvo dopravy – BESIP zaujal se simulátorem dopravní nehody
Návštěvníci se se zájmem seznamovali s problematikou bezpečného pohybu v silničním provozu, děti vyzkoušely e-testy a simulátory jízdy nebo otočný simulátor dopravní nehody a otočení automobilu na střechu.
Karavanové městečko
Karavanové městečko již tradičně poskytlo zázemí návštěvníkům, kteří dorazili vlastními obytnými auty nebo karavany. Celkem 200
parkovacích míst využily posádky pro parkování v bezprostřední blízkosti výstaviště. V improvizovaném kempu každoročně stráví
zájemci obvykle celý víkend a využijí možnost návštěvy veletrhů po všechny 3 výstavní dny.

VYSTAVOVATELÉ FOR BOAT 2019
4 Gym s.r.o.
Adventure Centrum
Aeroprague
APL - Asociace lodního průmyslu, z. s.
Asociace charterových agentur České republiky, z.s.
AUTA - LODĚ Josef Bobek s.r.o.
AVAR-YACHT, s.r.o.
AVENTURA Boats
AZUB bike s.r.o.
BEL, spol. s r.o.
BEMEX BOOT s.r.o.
BG TECHNIK CS, a.s.
Boathouse s.r.o.
Branislav Šťastný - BRAST
BTJ, s.r.o.
Calypso Tours s.r.o.
Česká asociace námořního jachtingu
Česká lodní doprava - Charter s.r.o.
Česká republika - Státní plavební správa
Český svaz jachtingu
CYKLOSPECIALITY s.r.o.
divingDEc/o WaterWorldDivingcenter S.A.E.,
Marsa Alam - Red Sea
Dmitri Sleta Aqua - Storm
f.a.s yachting, s.r.o.
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
Garmin Czech s.r.o.
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Jiří Machálek
Kroměřížská plavební s.r.o.
KRONIUM.CZ - svítilny Fenix
KWS sports CZ s.r.o.
Lodě s.r.o. - SeaHelp Office Ost
LODELEVNE.CZ
Lodní noviny, s.r.o.
LUKLAND, a.s.
Marina DOCK, s.r.o.
MARINE s.r.o.
MASTERCRAFT / boatMaster
MOTORBOAT.cz / SCHELKALIN, s.r.o.

MSR Engines s.r.o. - JETSURF
NEBOSCAR s.r.o.
NORMARK s.r.o.
NUDE Juice and Smoothie co., s.r.o.
O.A.K. s.r.o.
PADDLEBOARDSHOP.cz
Pavel Klimeš - BOATSERVICE
Petr Navara
Plavba a vodní cesty o.p.s.
Proyacht s.r.o.
RAL - Roman Ernest
Ředitelství vodních cest ČR
SAB SAILOR
SMARTEO, a.s.
SNOWBOARDEL s.r.o.
Star brite
STONES Catering s.r.o.
SUZUKI MARINE ČR
TENT4RENT.CZ
Tomáš Linhart
UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
VIDIX - Ondřej Filip
VIG Travel s.r.o.
Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
Výstavba podzemních vedení spol. s.r.o. - PRAGUEMARINE
Wavy Boats s.r.o.
WW sports s.r.o.
YACHT, s.r.o.
YachtNet s.r.o.
YOGOTERIE s.r.o.

VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU FOR BOAT 2019
Hala 6 – BEACH ARÉNA
Halu 6 jsme na 3 dny proměnili ve sportovní BEACH ARÉNU. Na hladině našeho obřího bazénu si mohli děti i dospělí sami vyzkoušet pod odborným dohledem jízdu na paddleboardu, windsurfu nebo na plachetnicích Optimist či RS Tera. Odpočívat mohli na
písečné pláži pod stínem našich palem.
Děkujeme Evě Skořepové a Českému svazu jachtingu, Patrikovi Hrdinovi (Paddleboardshop), Petrovi Cemperovi, Lucii Fialové
a Karolíně Vlčkové (Snowboardel) za podporu, organizaci a zajištění exponátů a programu bazénu.
Simulátor jachtingu pro děti – PLACHETNICE RS TERA
Děti si mohly vyzkoušet svoji šikovnost na simulátoru jachtingu.
Módní přehlídka funkčního jachtařského oblečení
Celá závodní řada Gill Race, oblečení značky Henri Lloyd offshore, oblečení a móda značky Slam. Děkujeme za zajištění firmě
Sailing Centrum.
Přednášky na stánku LODNÍNOVINY.CZ
Internetový magazín Lodní noviny připravil na svém stánku celou řadu zajímavých přednášek na odborná témata. Přednášky
byly určeny pro závodní i rekreační jachtaře, pro majitele jachet i těm, kteří o koupi jachty v budoucnu uvažují. Přednášel Daniel
Vodička, Milan Koláček, Jan Johan Hirnšal, Martin Voženílek, Vojtěch Sládeček a další. Děkujeme Danielovi Vodičkovi za podporu
a organizaci programu přednášek.
Návštěvnická soutěž o týdenní kapitánský kurz na plachetnici v Chorvatsku s možností získat průkaz MDČR
s oprávněním „C“
Soutěž organizovala firma Yachtnet s.r.o., které velice děkujeme.
Ukázky práce Záchranné vodní služby
Záchranáři vodní služby učili děti základům první pomoci na vodě. Představili také záchranářské prostředky – plavidla, osobní
automobily a záchranářskou techniku.

VÝSTAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

Návštěvnická
soutěž
VYHRAJTE TÝDENNÍ KAPITÁNSKÝ KURZ NA
PLACHETNICI V CHORVATSKU S MOŽNOSTÍ
ZÍSKAT PRŮKAZ MDČR S OPRÁVNĚNÍM „C“
Vyplňte anketní lístek, vhoďte jej do boxu u partnera soutěže firmy
YachtNet s.r.o. (HALA 2, číslo stánku 2A08) nejpozději v neděli
10. 3. 2019 do 14.00 hodin. Anketní lístky budou vyhodnoceny a jeden
z účastníků ankety, který zodpoví správně tipovací otázku č. 5, získá
dárkový certifikát pro získání týdenního kapitánského kurzu na plachetnici v Chrovatsku s možností získat průkaz MDČR s oprávněním „C“.
Výherce bude o výhře telefonicky obeznámen nejpozději do 10. 4. 2019.
Výhru lze využít pro úhradu kurzovného na praktický týdenní kapitánský
kurz v Chorvatsku. Pro účast na kurzu platí podmínky uvedené na www.
yachtnet.cz. Sponzorem soutěže je firma YachtNet s.r.o. Pravidla naleznete na www.forboat.cz.
Přejeme Vám hodně štěstí.
Sponzorem souteže je firma YachtNet s.r.o.

Podrobná pravidla soutěže najdete na
www.forboat.cz

ABF, a.s., pořadatel veletrhu

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL KOLEM SVĚTA
Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA pořádá cestovatel a fotograf Karel Wolf více než 15 let vždy dvakrát do roka v Praze
a jednou za rok v dalších městech (Brno, Plzeň, Olomouc). V Praze proto proběhlo více než 30 velkých festivalů věnovaných
cestování a dobrodružství ve světě.

CESTOVATELSKý
KOLEM SVĚTA

FESTIVAL

Od roku 2018 se stal festival KOLEM SVĚTA součástí jarních veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT. Unikátní spojení akcí má
význam jak pro organizátory, tak pro návštěvníky festivalu a samotných veletrhů.
Na dvoudenní festival KOLEM SVĚTA přišlo téměř 3 000 návštěvníků, kteří ocenili kvalitu a pestrost připraveného programu
v celkem pěti přednáškových sálech. Ideálním propojením s veletrhy byla i festivalová mezinárodní FOOD ZÓNA, ve které si
všichni zájemci mohli vyzkoušet chutě jídel z celého světa.

9. – 10. 3. 2019

PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH

JIŘÍ KOLBABA
Sedm divů Islandu

LADISLAV ZIBURA
40 dní pěšky
do Jeruzaléma

JANA A KAREL WOLFOVI
Národní parky USA

HANA MACHALOVÁ
Cestujte chytře, levně
a často

PAVEL SVOBODA
Arménie, Gruzie,
Náhorní Karabach

TANEČNÍ SKUPINA
KINTARI
exotické tance

JAN TRÁVNÍČEK
horolezec
Nejkrásnější treky Nepálu

MONIKA BENEŠOVÁ
4200 km pěšky
z Mexika do Kanady

PETR JAN JURAČKA
Ze života fotografa

TOMÁŠ TUREČEK
Jižní Afrika

BUSNY, MARIKA A DAVID
Afrikou tam a zpět

DAVID ŠRÁMEK
Uganda
horské gorily

LOAP

• Projekce cestovatelů a fotografů
• Prodejní stánky a výstavy fotografií
• Gastrokoutek – jídlo z celého světa

www.kolemsveta.cz
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• Největší festival o cestování v ČR
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Česká sportovní značka LOAP je tradičním a hrdým partnerem a dodavatelem cen festivalu KOLEM
SVĚTA. LOAP dlouhodobě podporuje české cestovatele v jejich náročných výpravách za poznáním po
celém světě. Cestovatelům poskytuje funkční a pohodlné oblečení, batohy, stany, spacáky a karimatky
vždy s ohledem na cíl jejich cesty.
Také cestujete a právě se chystáte na zajímavou výpravu do světa? Ozvěte se nám!
Funkční pohodlné oblečení a praktické vybavení do přírody i města najdete na www.loap.cz.

PVA EXPO PRAHA

multifunkční

veletržní areál
v srdci Evropy...

... DISPONUJE PROSTOREM S JEDINEČNOU ROZLOHOU A ADAPTABILITOU

• nejmodernější veletržní prostory v Praze
• celková rozloha: 105 000 m2
• kryté výstavní plochy: 29 760 m2 (šest moderních ocelových výstavních hal)
• venkovní výstavní plochy: 6 000 m2 (využití pro expozice, doprovodné programy, exhibice apod.)
• Vstupní hala I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny pro
návštěvníky
• Kongresový sál, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 3 000 míst v těsné blízkosti, 700 míst na parkovišti P+R
• strategická poloha: nedaleko pražského rychlostního okruhu, konečné stanice metra C Letňany
a mezinárodního letiště pro malá letadla
• v současnosti pokrývá 2/3 veletržního trhu v Praze

VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ HALA II

VSTUP
A

trasa C
stanice
Letňany

CHCETE OSLOVIT
STŘEDOEVROPSKÝ REGION,
FIRMY A ZÁKAZNÍKY?
PRONIKNOUT NA NOVÉ TRHY?
Již od dávných dob je Praha známá jako srdce střední
Evropy a křižovatka cest. Moderní evropská metropole
s výhodnou lokalitou pro vaše obchodní aktivity vám
kromě krás historického centra nabízí i moderní
výstaviště PVA EXPO PRAHA, nejmodernější a největší
veletržní areál v hlavním městě České republiky.
VÝSTAVNÍ HALY
jako jediné v Praze splňují náročná technická
kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších odvětví.
MULTIFUNKČNÍ AREÁL
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
K PREZENTACI VÝROBKŮ,
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
• veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• firemní prezentace, školení, večírky
• kulturní a společenské akce, festivaly, plesy, rauty,
koncerty, divadelní představení
• sportovní akce, turnaje, natáčení módních
přehlídek, reklamních spotů, filmování atd.

OBCHODNÍ
A MARKETINGOVÝ ŘEDITEL
Martin František Přívětivý
T: +420 225 291 126
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz
VEDOUCÍ OT SPORT
Michal Sedláček
T: +420 225 291 135
M: +420 739 003 166
sedlacek@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHŮ
FOR CARAVAN a FOR BOAT
Ing. Taťána Novotná
M: +420 724 019 265
novotna@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHŮ
Michaela Holcová
T: +420 225 291 264
M: +420 603 385 666
holcova@abf.cz
FAKTURACE

ZVEME VÁS NA
11. ROČNÍK VÝSTAVY
OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

Jiřina Nováková
T: +420 225 291 144
fax: +420 222 891 194
novakova@abf.cz

4. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

13.–15. 3. 2020
PVA EXPO PRAHA

ABF, a.s.
veletržní správa
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice

