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ÚVODNÍ SLOVO

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

Vážení vystavovatelé, odborní i mediální partneři, obchodní přátelé,

Počet vystavovatelů: 289
Výstavní plocha: 20 056 m2
Počet návštěvníků: 22 159

Souběh veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER se znovu představil v plné síle a ukázal, že veletrhy jsou stále nepostradatelným pilířem ekonomiky
a umožňují osobní setkávání výrobců, obchodníků a profesionálů z oboru i koncových
zákazníků. O velkém zájmu o tyto akce svědčí i fakt, že bylo zaplněno pět hal letňanského výstaviště, v kterých se sešla celá řada vystavovatelů z nábytkářského odvětví,
interiérového designu i zahradní architektury a zeleně.
Potěšující byla i vysoká návštěvnost, která dosáhla více než 22 tisíc návštěvníků a celkový zájem o vystavované produkty.
Předchozí období nebylo pro nikoho jednoduché, a tak jsme velmi rádi, že se jarní souběh veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER po dvou letech,
kdy se nemohl uskutečnit, opět ukázal v dobré kondici a věříme, že byl pro všechny
obchodně úspěšný.

OFICIÁLNÍ VOZY VELETRHU

ZAHÁJENÍ VELETRHŮ

Veletrhy zahájil generální ředitel ABF a.s. Martin František Přívětivý za účasti významných hostů a jeho součástí bylo slavnostní zahájení souboru jarních veletrhů pro bydlení,
zahrady a design se uskutečnilo 31. března v DESIGN CAFÉ, v HALE 4. Jeho součástí
bylo slavnostní předání ocenění NÁBYTEK ROKU 2022. Toto ocenění Asociace českých
nábytkářů každým rokem ukazuje, co skvělého se u nás z tvorby českých i světových
designérů vyrábí.
Ocenění převzali zástupci vítězných firem z rukou prezidenta Asociace českých nábytkářů Ing. Martina Čudky a tajemníka Ing. Tomáše Lukeše.
Vítězné výrobky NÁBYTEK ROKU 2022 byly také prezentovány v samostatné expozici
V HALE 4 v rámci veletrhu DESIGN SHAKER.

FOR INTERIOR

Veletrh nábytku, interiérů a bytových
doplňků FOR INTERIOR již po šestnácté představil odborné i laické veřejnosti
průřez oborem. Tradičně seznámil s novinkami, aktuálními trendy i osvědčenými
produkty z odvětví interiérů, které prezentovaly tuzemské i zahraniční firmy, rodinné
manufaktury i řemeslná výroba.

I tentokrát se potvrdilo, že trendům v interiérech stále vládnou přírodní materiály
a udržitelnost.

Veletrh představil širokou paletu nejrůznějších materiálů a stylů od těch nejmodernějších až po ty tradiční a nechyběla ani
nabídka pro příznivce klasiky. K vidění zde
byly, kromě expozic s nábytkem, také expozice s bytovým textilem, bytovými doplňky, dekoracemi a domácími potřebami.

Veletrh byl opět podpořený doprovodným programem v podobě tematických
přednášek odborníků a poradenství bytových architektů, designérů a profesionálů
z oboru.

Veletrh FOR INTERIOR je pro návštěvníky
pravidelným zdrojem inspirace a ideální
příležitostí si nově uspořádat svůj domov
a vytvořit tak dokonalý prostor k žití inspirovaný aktuálními trendy.

Soutěž organizátora veletrhu o nejpůsobivější expozici, která je zároveň funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem.

ZÍSKALA FIRMA:

POLYSTONE s.r.o.
Dekorativní materiály vždy vynikají ve své
kráse více ve velkých formátech než v malých vzorcích. Velkoformátové desky s dramatickým žílováním, podpořené nasvícením,
skvěle vystihují krásu prodávaných produktů
a působí na návštěvníky jako magnet.

VÍTĚZNÝ VÝROBEK
NÁBYTEK ROKU 2022 ZÍSKALA:

CARTAGENA
domácí pracoviště HON a.s.

design:
Joop Bos

FOR GARDEN

Veletrh For Garden 2022 se po dvouleté
pauze představil opět ve své jarní síle. Díky
úsilí všech, kteří tento ročník podpořili, se
podařilo vytvořit důstojnou prezentaci novinek a trendů v zahradní architektuře i navazujících oborech. Již pravidelně se tento
veletrh stává zdrojem inspirace nejen pro
ty, kteří zde hledají náměty, jak svoji zahradu zdokonalit, ale i pro ty, kteří plánují založit a vybavit si nově zahradu od A do Z.

TOP EXPO FOR GARDEN 2022

Vysoká návštěvnost veletrhu potvrdila, že
osobní setkávání vždy měla a stále mají
nezastupitelnou roli jak v obchodním, tak
i společenském dění. Návštěvníci měli
možnost ocenit nejen vynikající sortiment
vystavujících firem, ale také unikátnost,
s jakou byl tento sortiment prezentován.

Soutěž organizátora veletrhu o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce
funkční a splňuje kritéria pro komunikaci
se zákazníkem.

OCENĚNÍ BYLO UDĚLENO
NÁSLEDUJÍCÍM FIRMÁM
BEZ POŘADÍ:

• Firma

PILECKÝ s.r.o. byla oceněna za
elegantní a poutavé ztvárnění expozice
s důmyslně řešeným představením svého
výrobního sortimentu.

Veletrh For Garden je v současné době
největším odborným veletrhem v České
republice zaměřený na zahradu jako celek a postihující celé spektrum zahradních
oborů. Za roky své existence si právem
vydobyl své místo mezi respektovanými
veletrhy.

• Společnosti BEST, a.s. bylo ocenění udě-

leno za inovativní a vkusné provedení expozice při prezentaci své nabídky prvků
zahradní architektury s kombinací zeleně.

• Společnost ROVEX ENGINEERING s.r.o.

byla oceněna za čisté a moderní provedení
expozice s důrazem na efektní představení
nabízeného sortimentu.

DESIGN SHAKER

Již podeváté se v rámci souběhu uskutečnil také největší jarní veletrh interiérového designu DESIGN SHAKER, který
uvedl produkty společností, studií i samostatných designérů a tvůrců z Česka
i zahraničí. Návštěvníci se zde seznámili
s interiérovými trendy a načerpali inspiraci pro oživení vlastního bydlení. Měli také
možnost diskutovat a poradit se o svých
projektech a záměrech s designéry a bytovými architekty. Centrem celé akce byla
i tentokrát kavárna DESIGN CAFÉ, kde se
konala v rámci doprovodného programu
řada zajímavých přednášek na aktuální
témata.

TOP EXPO DESIGN SHAKER 2022

Kurátorkou letošního ročníku byla MgA. Veronika Loušová, která se postarala o dohled
nad výběrem firem a témat doprovodného
programu.
DESIGN SHAKER pravidelně prezentuje rozmanité tváře designu, řemesla, ale
také umění. Rozšiřuje obzory v oblasti nábytku, dekorací, doplňků, textilu a kompletního zařízení interiérů. V letošním roce
potvrdil, že stále tvoří důležitou platformu
pro osobní setkání tvůrců, interiérových
architektů a designérů, příznivců designu
a kvalitní tvorby s výrobci a zástupci renomovaných značek.

Ocenění
TOP EXPO DESIGN SHAKER 2022
Soutěž organizátora veletrhu o nejpůsobivější expozici, která je zároveň funkční
a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem.

OCENĚNÍ ZÍSKALY DVĚ
SPOLEČNOSTI BEZ POŘADÍ:
POLSTRIN DESIGN s.r.o.
Firma v rámci expozice vtipně zužitkovala
zbytkový materiál z potahů. Ekologicky v duchu udržitelného trendu. Kabelky lze použít
i jako vzorkovník potahových materiálů firmy.
Svůj vysněný potah ode dneška můžete nosit i na nákupy nebo obchodní schůzky. Stačí
si vybrat tvar z nabízených druhů kabelek.

MARIELI
Jak znovu a znovu vytvořit expozici s lůžkovinami aby zaujala, může být náročné. Snová
instalace postele vnořená do probouzejícího
se jara. Brand koresponduje s přírodním bio
produktem lůžkovin a expozice ho skvěle
podpořila.

Prostor Design café se stal středobodem pro odpočinek a setkávání. Podium místem odborných názorů a vzorků současných
materiálů. S kávou tedy vše, co práce v designu pro svůj rozvoj
potřebuje! Děkuji firmám z oblasti bydlení za odvahu po covidové
pauze vystavovat. Design Shaker se rozhýbal v nadějném rytmu
pro budoucí nápady designérů.
MgA. Veronika Loušová, kurátorka Design Shaker 2022

DOPROVODNÝ PROGRAM

PARTNEŘI VELETRHU

Celý souběh byl podpořen také bohatým doprovodným programem, který se
odehrával převážně v centru celé akce v DESIGN CAFÉ v Hale 4.
Z doprovodného programu:
• Blok přednášek s designérkou Ivou
Bastlovou: Jak zařídit interiér? ERGONOMICKY, ESTETICKY, EKOLOGICKY
/probíhal každý den/
• Blok přednášek s kurátorkou DESIGN
SHAKER Veronikou Loušovou: MALÁ
PLOCHA NENÍ NEDOSTATEK:

• Přednáška Vizualizace – získejte přesnou představu v čem chcete bydlet,
než bude pozdě
• DESIGN GALLERY – výstava vítězů
soutěže Nábytek roku 2022 a vybraných designových solitérů

ODBORNÍ PARTNEŘI FOR INTERIOR:

PARTNER DOPROVODNÉHO PROGRAMU:

• Poradenství interiérového architekta

- Nábytek z masivu v 21. století
- Vertikální zahradou k lepšímu

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SOUBĚHU VELETRHŮ:

klimatu okolí

- Praktické změny v bytě
- Minimalismus v ložnici

ORGANIZÁTOŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNER

ZÁŠTITA

OFICIÁLNÍ VOZY
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3D EXPRES s.r.o.
A
ACUTEC s.r.o.
AKSAMITE nábytek s.r.o.
Alena DOLEŽALOVÁ - GATEX
Aludřevo s.r.o.
ALUKOV a.s.
Ampuro s.r.o.
Angela Čermáková
ANTALIS s.r.o.
AQUASAR - odstranění vodního kamene
ARQUE STYLE s.r.o.
ASKO a.s.
B
BASPA s.r.o.
Bednářství Fryzelka s.r.o.
Belterra - židle, stoly
BEST, a.s.
BG Technik cs, a.s.
BHT s.r.o.
BitterMan s.r.o.
BitterMan s.r.o.
Bohumil Štastný
BRIK, a.s.
BUBU s.r.o. - TUPPERWARE
BUREŠ ART s.r.o.
BUZON CZ
Bytcentrum v.o.s.
C
CARELLI NÁBYTEK, spol. s r.o.
CIME, s.r.o.
COR10
Corten Line s.r.o.
CRYSTAL B s.r.o.
Česká zemědělská univerzita v Praze
D
Deco Media s.r.o.
DELSO INTERIÉRY, s.r.o.
Design & LifeStyle s.r.o.
DESIGN GALLERY

Dešťovka.eu
Diamondsleep s.r.o.
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DIMATEX CS, spol. s r.o.
DISK Multimedia, s.r.o.
DITON s.r.o.
DLH Hrdina spol. s r.o.
DOMESTAV s.r.o.
Dominik Suchý
Domky srdcem, s.r.o.
DOPPLER CZ spol. s r.o.
DOT kuchyne s.r.o.
Dřevoslav s.r.o.
Dřevotvar družstvo
Dřevotvar družstvo
Dřevotvar družstvo
DSluxdecor s.r.o.
E
ECO - DRYSAN s.r.o.
ECORASTER®
EGOWAYS, s.r.o.
ELEMENTI Slovakia, s.r.o.
EUROtest s.r.o.
F
FaKOPA s.r.o.
FASÁDY & TERASY s.r.o.
Favia s.r.o.
Filtryeshop.cz, s.r.o.
Fluffy Affairs s.r.o.
FORM, spol. s r.o.
G
GIVILI
GODELMANN CZ, s.r.o.
Goodtown Media s.r.o.
H
H Design (John & Martin s.r.o.)
Hana Kroa
Hana Marková
HANSCRAFT, s.r.o.
Hartman Czech spol. s r.o.

HCTX PLAY s.r.o.
Hedvika Vozková
HETH s.r.o.
HHO s.r.o.
HOLAS Lighting, s.r.o.
HOME STYLE s.r.o.
HON a.s.
Houně
Houpací sítě Hamaka s.r.o.
Husqvarna Česko, s.r.o.
HYLA s.r.o.
I
IDOL SPAS s.r.o.
Ing. Alena Hraňová
ing. Jiří Baroch
Ing.arch. Vranová Daniela
INNEX CZ s.r.o.
INTEA SERVICE s.r.o.
INTREA - PIKO spol. s r.o.
ITADECO s.r.o.
ITB Engineering & Production s.r.o.
Ivana Musilová
J
Jan Kraus
Jan Vlach
Javorina Česko s.r.o.
JECH CZ s.r.o.
Jiří Novák
Jungle Interiors s.r.o.
JV POHODA s.r.o.
K
Kámen Becke Moravia, s.r.o.
KAMENNÝ-KOBEREC.eu s.r.o.
Kaplan nábytek s.r.o.
Kaveo s.r.o.
KERAMIKA DUB s.r.o.
Keramos Praha - Pošustová Marcela
King distribution s.r.o.
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Klira Bohemia s.r.o.
KLVAŇA - NÁBYTEK, s.r.o.
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Kolomaki s.r.o.
Kouzlo starých časů, s.r.o.
KVEDU Praha s.r.o.
L
Labona s.r.o.
LD Seating s.r.o.
LEA Nábytok s.r.o.
Li-Go
Libor Polomský
LIVING GLOBAL INTERIO s.r.o.
Ludvík Kraus
LuminarS.cz s.r.o.
LuminarS.cz s.r.o.
LuminarS.cz s.r.o.
Lusito - DECO LOCO
M
Magniflex - italské matrace nejvyšší kvality
MANETECH, a.s.
MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r.o.
Marieli, a.s.
MARON CZ s.r.o.
Martin Kašparovský
Meandr AZS, s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Iva Hubáčková
Mgr. Markéta Aubrechtová
Mgr. Markéta Rigová - Nejkrásnějšídárek.cz
MIX-TEE velkoobchod,s.r.o.
Mobiliardi s.r.o.
Monika Prouzová
Monika Prouzová
MONT-ALU, s.r.o.
MSJ interiér s.r.o.
N
NEJČI nábytek s.r.o.
NETION, s.r.o.
NIZZA, s.r.o.
NOKOV s.r.o.
NOMA nábytek s.r.o.
NUDE Juice and Smoothie co., s.r.o.

O
OD Mníšek s.r.o.
OFYR Česká republika
Ondřej Šaur
P
P.M.H.- Invest & Trade spol. s r. o.
PALÁC krbů
Pavel HLOBIL TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Koubek, DiS. - NIWA.CZ
Pavel Kružík - PK INTERIER
PILECKÝ s.r.o.
POLITUS s.r.o.
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
Polyston, s.r.o.
Porcelánová výroba Mulier s.r.o.
Postele Entner
Postele Entner
Postelia s.r.o.
Pražská vydavatelská společnost, s.r.o.
Profi Press s.r.o.
R
Radek Diviš
Radek Husták
Ratanovýsvět.cz
REDNECK GARAGE s.r.o. (Vrbostavby.cz)
René Hejna
RIM CZ a.s.
ROFI LB s.r.o.
Rott Design s.r.o.
Rott Design s.r.o.
ROVEX ENGINEERING s.r.o.
RUGPOINT DEKOR s.r.o.
S
SAZDOV ORIGINAL ART
scandium s.r.o.
SENSES Studio s.r.o.
SpedCom spol. s r.o.
Srdeční záležitost s.r.o.
STONE CITY
StoneGallery.cz
Svoboda a syn, s.r.o.

Šiba Plus s.r.o.
Školní lesní podnik
T
TANATEX s.r.o.
td_lamps
TEEK - nábytek - terasy - pergoly
Terasy EXPERT s.r.o.
TEXIM s.r.o.
TIMBERIANT s.r.o.
TRIANT, spol. s r.o.
Truhlářství KAUCKÝ
U
UBUD INTERIER s.r.o.
UNICS Fair s.r.o.
UNIVERSUM, s.r.o.
V
V-GARDEN s.r.o.
VALPAINT S.p.A.
VANADOO s.r.o.
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.
VETOS group s.r.o.
VIKI FRUIT s.r.o.
VIKI FRUIT s.r.o.
Vitria CZ s.r.o.
Vladimír Udržal
Vratový H-servis s.r.o.
W
W. Kordes Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG
WIPPRO Gmbh
WM Profi s.r.o.
Woodkraft s.r.o.
Woodpasta
Workout Europe s.r.o.
WPC - WOODPLASTIC a.s.
WPC Czech s.r.o.
Z
Z - TRADE s. r. o.
Zahradní domky - Biohort
Železářství „U Rotta“ - velkoobchod, s.r.o.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
KONTAKTY
OBOROVÁ LITERATURA: Archinfo.sk,
Biano, Časopis Golf, Časopis Zahrádkář,
Design Home & Garden, Domovy.sk,
Dřevostavitel, Estav.cz, Favi, Inlivi, GeekLife.
cz, Interiéry, Komunální technika, Krásný
rok, Marianne Bydlení, Marianne Venkov
& styl, Moderní obec, Moje bydlení, Naše
krásná zahrada, Nové proměny bydlení,
Obydlíčko, Ona ví, Panelplus.cz, Praktik,
Tzbinfo, Zahradnictví
DIRECT MAILING: architekti, designéři,
interiérová studia, lázeňské komplexy,
hotely a restaurace, databáze oborových
obchodníků, databáze klientů ABF,
starostové měst a obcí, odborné školy
DENÍKY, MAGAZÍNY: Deník METRO
TELEVIZNÍ KAMPAŇ: TV NOVA,
TV Bydlení, TV Architect, TV Praha
RÁDIA: Blaník, Clasic Praha, Hitrádio City,
EXPRES FM, Fajn Radio, Frekvence 1,
Evropa 2, Rádio DAB, Praha, Rock Radio
OUTDOOROVÁ REKLAMA: billboardy,
bigboardy, digiboardy, plakáty B1 v metru
ON-LINE KAMPAŇ: obsahové
a vyhledávací cílené online kampaně
v rámci internetového reklamního prostoru
v systému Sklik, Google Ads , Facebook,
Instagram, nativní reklama na serveru
seznam.cz, reklamní banner, PR článek
a příspěvky na sociálních sítích czechdesign.
cz, videospoty, příspěvky a soutěže
na sociálních sítích iprima.cz, sponzorované
příspěvky na stránkách @abf.veletrhy.
bydleni a @veletrhFORGARDEN, on-line
stream doprovodného programu na web
Ceskenoviny.cz, FB Protext ČTK a další FB
profily

VĚRA ŠPÁŇOVÁ

Děkujeme všem,
kteří spolupracovali a podíleli se
na přípravě veletrhů

ŘEDITELKA OT BYDLENÍ
MANAŽERKA VELETRHŮ FOR
INTERIOR A DESIGN SHAKER
M: +420 734 694 124
E: spanova@abf.cz
ING. REGINA FIBICHOVÁ
MANAŽERKA VELETRHŮ FOR
GARDEN A FOR INTERIOR
M: +420 602 302 771
E: fibichova@abf.cz

FOR INTERIOR
FOR GARDEN
DESIGN SHAKER
Děkujeme všem vystavovatelům, kteří věnovali
úsilí přípravě svých expozic a představili své
novinky a produkty.
Děkujeme všem návštěvníkům, zájemcům
o vybavení interiérů, zahrad a všem příznivcům
kvalitních produktů a designu.

PETRA NEBESKÁ
PRODUKCE
M: +420 603 294 590
E: nebeska@abf.cz
MGR. LUKÁŠ VILÍMEK
MANAŽER TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ
M: +420 739 003 169
E: vilimek@abf.cz

Věříme, že veletrhy splnily Vaše očekávání a již nyní se můžete těšit na:
Podzimní veletrhy

FOR DECOR & HOME
8.–10. 9. 2022

FOR INTERIOR
20.–24. 9. 2022

Jarní veletrhy

FOR DECOR & HOME
19.–21. 1. 2023

FOR INTERIOR | FOR GARDEN
DESIGN SHAKER
30. 3. – 2. 4. 2023

www.pvaexpo.cz

