Veletrhy Brno, pražský pořadatel veletrhů ABF a Svaz dovozců
automobilů společně podpoří motocyklové odvětví v ČR
PRAHA/BRNO, 5. září 2022 – Maximálně podpořit vývoj motocyklového odvětví v
Česku a vyjít vstříc vystavovatelům a importérům účastnícím se výstav
zaměřených na tento obor. Na takovém kroku se společně domluvily tři klíčové
subjekty – Veletrhy Brno, pražský organizátor ABF a Motosekce Svazu dovozců
automobilů. Jejich zástupci se dohodli na pořádání oborových událostí střídavě v
Praze a v Brně. Spolu s veletržními akcemi se bude mezi hlavním městem a
moravskou metropolí pohybovat také vyhlášení prestižní ankety Motocykl roku.
Zástupci společností Veletrhy Brno, ABF a Svaz dovozců automobilů se rozhodli vyslyšet
přání vystavovatelů a importérů motocyklového segmentu, aby podpořili rozvoj oboru a
zefektivnili jeho prezentaci odborné i široké veřejnosti v rámci celé České republiky.
Motocykly, čtyřkolky a jejich příslušenství se budou prezentovat v Praze a v Brně ve
střídavém modelu vždy jednou za dva roky. Zatímco v hlavním městě se haly výstaviště
PVA EXPO PRAHA zaplní novinkami motocyklového odvětví v rámci veletrhu
MOTOCYKL PRAHA vždy v liché roky, na brněnské výstaviště BVV a jeho mezinárodní
veletrh MOTOSALON zavítají vždy v sudý rok.
„Logika alternace veletrhu s dvouletou periodicitou mezi Prahou a Brnem je léty ověřena.
Považuji za logické a správné, aby obě spolupořádající veletržní správy měly možnost
využít potenciálu vlastních veletržních prostor ve prospěch kvality veletrhu a
spokojenosti motocyklových vystavovatelů i návštěvníků,“ řekl generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec.
Nejdříve se profesionálové z oboru i fanoušci motocyklového odvětví společně setkají ve
dnech 2. až 5. března 2023 na letňanském výstavišti v Praze. Oborové členění výstavy
nabídne motocykly, skútry, čtyřkolky, sportovní a závodní motocykly, přípojná vozidla k
motocyklům, díly a příslušenství, doplňky a výstroj nebo technologie pro provoz a opravy.
„Ke společné podpoře odvětví a nastavení férových a vstřícných podmínek pro
vystavovatele i návštěvníky těchto akcí přispěje také souběžná akce Bohemian Custom
Motorcycles. Ta se na jaře přesune z Liberce do Prahy, kde veřejnosti představí stavby
a přestavby motorek od špičkových stavitelů z tuzemska i zahraničí,“ řekl generální
ředitel ABF Martin František Přívětivý. Pražský veletrh MOTOCYKL PRAHA podpoří také
mediální partneři FTV Prima a Czech News Center.

Stejně jako samotný motocyklový sortiment se bude mezi Prahou a Brnem pohybovat
také tradiční anketa Motocykl roku. Vyhlášení dalšího ročníku populární soutěže, v níž
rozhoduje o vítězích v jednotlivých kategoriích odborná porota i široká veřejnost
prostřednictvím hlasování, se tak uskuteční na jaře roku 2023 v Praze. „Vítáme, že
tradiční výstavní motocyklová akce bude nadále zahrnovat i anketu Motocykl roku, kdy
spojením prezentace novinek s volbou celkového vítěze a nejlépe hodnocených
zástupců kategorií dojde k obohacení startu motocyklové sezóny,“ řekl za Svaz dovozců
automobilů tajemník Josef Pokorný.
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