FOR BIKES 2022: Luxusní kola, program pro profesionály
i rodiny s dětmi a kompletní cyklo sortiment
Praha, 25. března 2022 – Veletrh cyklistiky FOR BIKES bude unikátní přehlídkou
luxusních modelů kol i kompletního cyklo sortimentu tuzemských a zahraničních
značek. Ve dnech 25. až 27. března přinese také bohatý doprovodný program pro
celou rodinu či prestižní závody profesionálů i cyklistických nadšenců. V PVA EXPO
PRAHA zaplní více než 13 000 m2 výstavní plochy. Partnerem veletrhu FOR BIKES je
Skupina ČEZ. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Ve třech halách letňanského výstaviště se bude v rámci cyklistického veletrhu FOR BIKES
se svými produkty prezentovat 120 vystavovatelů. Na návštěvníky čekají výhodné nákupy
kompletního cyklo sortimentu, novinky a trendy oboru i program šitý na míru jak
profesionálům, tak amatérským jezdcům. Premiérově uvede veletrh exkluzivní zónu TOP
Concept. V ní se představí luxusní modely kol světoznámých značek jako COLNAGO,
TREK, CANNONDALE nebo PINARELLO. Její návštěvníci si budou moct prohlédnout i
podepsaný dres vítěze posledních dvou ročníků Tour de France Tadeje Pogačara.
Poprvé na veletrhu budou k vidění také produkty přední cyklistické značky ISADORE od
sourozenecké dvojice Martina a Petra Velitsových. V Letňanech nebudou chybět ani
expozice značek jako BIANCHI, CANYON, KTM, ROCKY MOUNTAIN, ISAAC, FOCUS či
SUPERIOR, ROCK MACHINE, LEVIT, MTF a dalších.
V PVA EXPO PRAHA nebude nouze ani o bohatý doprovodný program. Děti si budou moci
premiérově otestovat dětská kola, vyslechnout edukaci na pumptracku nebo se projet na
dopravním hřišti. K dispozici bude v Hale 5 i testovací dráha pro elektrokola a Depo

elektrokol, v němž naleznou zájemci tři desítky strojů, které si mohou otestovat. Nebudou
chybět ani odborníci, kteří poskytnou rady, jak si vybrat to nejvhodnější elektrokolo.
V pátek 25. března od 13 hodin proběhne tisková konference a krátká beseda s Danielem
Polmanem, který se jako první Čech chystá na nejdelší cyklistický závod v Evropě:
NorthCape – Tarifa Bike Race 2022. Tato událost svými parametry převyšuje i slavný Race
Across America.
V rámci veletrhu FOR BIKES se uskuteční prestižní závod horských kol. Profesionálové i
závodníci z řad široké veřejnosti si mohou změřit síly v rámci MTB závodu, který odstartuje
v sobotu 26. března v 11 hodin pod taktovkou organizátorů veletrhu.
Na návštěvníky čeká také zajímavá soutěž o voucher v hodnotě 20 000 korun na cyklistický
zájezd od CK Adventura podle vlastního výběru.
Více info na www.forbikes.cz.
Věděli jste, že váš pohyb na kole můžete proměnit v dobrý skutek? Stačí si stáhnout
aplikaci EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ. Ta funguje jako klasický sport tracker, ale
kromě toho, že měří váš výkon, generuje body. Body pak můžete přiřadit charitativním
projektům, které v aplikaci najdete. V minulosti se pomáhalo třeba nákupem tricyklů
handicapovaným sportovcům nebo kol do dětských domovů.
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