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VELETRH FOR BIKES POTVRDIL SVÉ
NEZASTUPITELNÉ MÍSTO NA TRHU
A ODSTARTOVAL CYKLISTICKOU SEZÓNU
Největší cyklistický veletrh v České republice opět potvrdil, že má své nezastupitelné místo na trhu a nabídl návštěvníkům
širokou škálu kol renomovaných značek a cyklistických doplňků od českých a zahraničních značek. Připraven byl atraktivní
doprovodný program i prestižní MTB závody.
Slavnostního zahájení se zúčasnili Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva pořádající firmy ABF, a.s., Ing. Petr Marek,
prezident Českého svazu cyklistiky, Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18 a prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.,
přednosta FN Motol.

KOLA SE ZASE ROZTOČILA...
Po dlouhých třech letech se potvrdilo, že zájem o cyklistický veletrh je stále velký a dle zpětné vazby od vystavovatelů, novinářů,
cyklistických odborníků a návštěvníků se podařilo organizátorům připravit atraktivní a kvalitní akci. Svou premiéru zde zažily
některé nové firmy a značky jako třeba francouzské EKOI a TRACKAP, či ISADORE slavných slovenských bratrů Velitsů.

TESTOVACÍ E-BIKES
A DĚTSKÁ HALA
Testovací hala s elektrokoly je již tradiční součástí veletrhu. Nejinak tomu bylo i letos, ale nově byl součástí haly i pumptrack
s dopravním hřištěm pro děti a podium, kde probíhal po celou dobu veletrhu atraktivní doprovodný program. Autogramiády a rozhovory s hvězdami jako je Ondřej Moravec nebo ultramaratónec Daniel Polman byly určitě příjemným zpestřením atmosféry v hale.

ČESKÉ
A ZAHRANIČNÍ REGIONY
Těší nás, že i letos na veletrhu představili nové traily, cyklostezky a zajímavosti zástupci nejen všech krajských regionů
České republiky, ale rovněž rakouských, německých i švýcarských informačních center a regionů.

GRAND PRIX
I LETOS ODBORNÁ NEZÁVISLÁ POROTA VYBÍRALA NEJLEPŠÍ EXPONÁTY VELETRHU FOR BIKES.

NEJLEPŠÍ
ELEKTROKOLO VELETRHU

NEJLEPŠÍ
KOLO VELETRHU

Nejlepším kolem veletrhu se stal
Canyon Spectral od firmy
Canyon Bicycles.

ZAJÍMAVOST
VELETRHU

HLAVNÍ
NÁVŠTĚVNICKÁ VÝHRA

Zajímavostí veletrhu
byl vyhlášen chytrý
zámek Pealock
od firmy Pealock.cz.

Pro dobrodruhy a cestovatele
byl připraven poukaz na libovolný
cyklistický zájezd od CK ADVENTURA
v hodnotě 20 000 Kč.

Kategorii elektrokol ovládl
Rocky Mountain Instinct
Powerplay Alloy 70
od firmy BIKEACTION.

ŘEKLI
O VELETRHU
„Uspořádat cyklistický veletrh v turbulentní době, kdy se protipandemická opatření mění s nevídanou kadencí,
navíc v situaci s bezprecedentním nedostatkem prakticky jakéhokoliv materiálu, považuju za husarský kousek.
Organizátorům patří velký dík za odvahu a vynaložení obrovského úsilí.
Pro Cyklomax představuje For Bikes jedinečný zdroj energie, informací a zviditelnění. Nadšení přináší všichni
návštěvníci z řad cyklistů i odborné veřejnosti. Kdo takový příval zájmu zažil, pro toho je vstup do sezóny o dost
radostnější. Nikde jinde nezískáte tolik čerstvých zpráv o aktuální nákupní náladě, trendech a kupní síle, než za tři
dny na výstavišti.
Jsem rád, že se pro kola a elektrokola Rock Machine podařilo získat mediální prostor, který novináři věnovali naší
expozici a novým modelům pro nadcházející sezóny. Děkuji za příležitost, kterou For Bikes představuje pro většinu
zainteresovaných osob v cyklobusinessu i desetitisíce koncových uživatelů. Věřím, že příště si ho společně uděláme
ještě zajímavější.“
Roman Čechura
Marketing Manager, Cyklomax, s.r.o.
výhradní distributor Rock Machine v ČR

„Chtěli jsme zákazníkům ukázat nové modely, kolekci 2022, tak jsme se rozhodli jít do Letňan, aby si lidé mohli naše
kola osahat. Vlastně nejen kola, ale i oblečení a další doplňky. Letos to bylo sice v menším rozsahu než v předkovidových letech, ale ohlasy od zákazníků na naši novou expozici jsou jen pozitivní. Podle nás je stále důležité předvést
kola fyzicky našim zákazníkům, potkat se s nimi, odpovědět na jejich otázky, pomoci s výběrem a tím, že prodáváme
pouze online, je veletrh jedna z mála takových možností.“
Tomáš Glabazňa
Market Manager, Canyon pro ČR a SR

„Pražský veletrh For Bikes v minulosti byl pro naše vydavatelství vždy důležitou zastávkou. Letos, po dvouleté covidové odmlce, bylo rozhodnutí o účasti ještě jednodušší; těšili jsme se na kontakt se čtenáři našich časopisů Velo,
53x11 a Elektrokola, ale i s našimi partnery. K veletrhu jsme tentokrát přistupovali vlastně bez nějakých větších
očekávání, věděli jsme, že to neměl a nebude mít jednoduché – a už v pátek po prvním prozkoumání se i přes
viditelně menší účast vystavovatelů dostavilo příjemné překvapení, které se v sobotu jen prohloubilo. Všechny tři
výstavní dny pojila silná dopolední návštěvnost. For Bikes 2022 rozhodně nebyl z historicky nejsilnějších ročníků,
ale byl vlastně povedený.“
Rudolf Hronza
šéfredaktor časopisu Velo

DOPROVODNÝ PROGRAM
ZÁVOD
V sobotu si již tradiční MTB RACE FOR BIKES užili aktivní bajkeři za nádherného počasí – se startem i cílem na výstavišti.
V elitních kategoriích zvítězili Daniel Polman (Ultra Paka Racing Team) a Tereza Tvarůžková (Express.cz-Tufo Team Kolín).

DOPROVODNÉ AKCE
Dětské dopravní hřiště, Depo elektrokol, pumptrack VSA XTREME, sobotní zábava na trenažérech pro zdravé i handicapované díky Cestě za snem i vyhlášení vítězů nejmasovějšího silničního celoročního seriálu Road Cup obohatily letošní
ročník FOR BIKES.

ČEZ
POMÁHEJ POHYBEM
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.

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ
PODPORA
Praha 1, WilsonovaFOR
1 ZC, 0424 BIKES

DIGIBOARDY
• Praha 1
– Wilsonova 1
• Praha 9
– Prosecká / Vysočanská
• Praha 5
Praha 9, Prosecká / Vysočanská, –0582
Rozvadovská spojka

TV
• Praha TV

RÁDIA
• Radiohouse
• Český rozhlas
• DUHOVÁ 7 – Praha a střední Čechy
• Blaník Praha 87,8
• Blaník střední Čechy 95,0
• Rock Rádio Praha a střední Čechy
• Hitrádio City
• Fajn Radio
Praha 5, Rozvadovská spojka ZC, 1226-19005
• EXPRES FM
• Classic Praha

FAMEDIA Group, s.r.o., Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6, tel: +420 211 153 241

• Hitrádio Faktor
• Hitrádio North Music
• Hitrádio FM Plus
• Hitrádio Dragon
• Hitrádio Contact
• Hitrádio Černá Hora TOTAL
• Hitrádio City
• Hitrádio Vysočina
• Hitrádio Zlín
• Hitrádio Orion Total

INZERCE A PR ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH
Již tradičně inzerujeme v časopisech VELO • Cykloturistika • Electric
Bike Action • Kam po Česku • Pražský přehled kulturních pořadů

FAMEDIA Group, s.r.o., Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6, tel: +420 211 153 241

REKLAMA NA INTERNETU
Na podporu veletrhu FOR BIKES probíhala rozsáhlá cílená PPC kampaň v rámci
internetového reklamního prostoru Facebook, Google, Seznam. Flash bannery
se zobrazovaly na nejznámějších odborných internetových stránkách, cyklistických, sportovních a informačních serverech:
• www.mtbs.cz • www.ivelo.cz • www.roadcycling.cz • www.electricbikeaction.cz
• www.cyklomesta.cz • www.ceskysvazcyklistiky.cz • www.vintage-garage.cz
• www.kolo.cz • supercycling.cz • www.cykllistevitani.cz • www.damynakole.cz
• www.kampocesku.cz • www.greenways.cz • www.prahaviden.cz
• www.labska-stezka.cz • www.vinarske.stezky.cz • www.prazskyprehled.cz
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Generální ředitel
a místopředseda představenstva
Martin František Přívětivý
T: +420 225 291 126
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz

ZVEME VÁS NA
Ředitelka obchodního týmu
Ing. Vanda Petrov
+420 739 003 144
petrov@abf.cz

13. ROČNÍK
VELETRHU CYKLISTIKY

Manažerka veletrhu
Klára Franková
+420 739 003 167
frankova@abf.cz

Produkční veletrhu
Nikol Bláhová
+420 603 385 666
blahova@abf.cz

Manažer technického oddělení
Lukáš Vilímek
+420 739 003 169
vilimek@abf.cz

24.–26. 3. 2023
PVA EXPO PRAHA

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

