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FOR FISHING / Místo konání: PVA EXPO PRAHA / Organizátor: ABF, a.s. / Počet vystavovatelů: 156
Vážení vystavovatelé
a obchodní partneři,
dovolte mi touto cestou
vám ještě jednou poděkovat za vaši
účast na 7. ročníku veletrhu
FOR FISHING.
Veletrhu se celkem zúčastnilo
156 vystavujících ﬁrem, které
představily své expozice ve
3 halách na hrubé výstavní ploše
11 400 m2. Veletrh navštívilo
celkem 28 552 rybářů. Jsme rádi,
že se veletrh FOR FISHING stává
vyhledávanou a prestižní akcí
v České republice a budeme velmi
rádi, když svojí účastí podpoříte
tento veletrh i v příštím roce.
Za tým veletrhu FOR FISHING
Michal Sedláček
hlavní manažer veletrhu

PATRON VELETRHU
Patronem veletrhu se stal již trdičně světoznámý rybář, cestovatel a dobrodruh Jakub Vágner.
Návštěvníci ho mohli navštívit ve čtvrtek a v pátek na
jeho expozici.
Pro ně si Jakub připravil dvě zajímavé přednášky a rozdal na tisíce autogramů.
Návštěvnicí se mohli s Jakubem vyfotit, ale mohli také
získat informace o závodě WORLD CARP CLASSIC,
který proběhne letos poprvé v ČR a to na Pálavě.

Krytá výstavní plocha: 11 400 m2

/ Počet návštěvníků celkem: 28 552

SOUTĚŽE

Soutěž TOP EXPO
Do soutěže se zapojilo 141 expozic a odborná porota veletrhu ve složení, Tomáš Kotrč,
MBA – generální ředitel společnosti ABF a.s.,
Michal Sedláček – manažer veletrhu FOR FISHING a Jan Trnka, DiS. – ředitel technického
oddělení společnosti ABF a.s. to neměla vůbec
jednoduché.
Nakonec se porota rozhodla udělit cenu TOP
EXPO do 50m² ﬁrmě NORMARK (za expozici
VMC) a cenu TOP EXPO nad 50m² ﬁrmě FISH-PRO.

DOPROVODNÝ PROGRAM FOR FISHING
PŘEDNÁŠKY
Na 7. ročníku veletrhu FOR FISHING se představilo celkem 14 přednášejících. Návštěvníci měli na výběr
z celé řady rybolovných technik, mohli se zúčastnit celé řady přednášek od Josefa Konopáska, Vladimíra
Zelenky, Karla Nikla, Pavla Straky, Ivana Fabiána a dalších. Největší zájem byl však o přednášky, které
si pro návštěvníky připravil Jakub Vágner. Všechny přednášky se konaly v Kongresovém sále, který je ve
Vstupní hale II v prvním patře.
SOUTĚŽE
Na návštěvníky veletrhu čekala návštěvnická soutěž o dva poukazy na týdenní povolenku v hodnotě
7000 Kč, kterou sponzorovala ﬁrma Sumčák, www.sumcak.cz. Pro děti byla připravena soutěž Namaluj
veselou rybu.
ON-LINE
I v letošním roce jsme pro veřejnost připravili rozhovory s vystavovateli, přednášky, vyhlášení soutěží
i rozhovory s návštěvníky.
On-line přenos běžel na stránkách www.forﬁshing.cz.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Propagace veletrhu FOR FISHING probíhala po celý rok především v odborných médiích. Dva měsíce
před akcí kampaň posílila ještě o propagaci v rádiích, televizích a na internetu, masivní byla i venkovní
reklama. Podařilo se nám zajistit inzerce v soupisech revírů pro rok 2016 a 2017.
ODBORNÉ ČASOPISY:
Rybářství, Kapr a kapří svět a Kajman
INTERNET:
Mrk.cz, Carpfishing.cz, Nachytáno.cz
OUTDOOR:
Billboardy a Bigboardy po celé ČR.
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RÁDIA:
Rádio Blaník, rádio City
TV:
Fishing and Hunting a Sport Aréna
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NEJVĚTŠÍ RYBÁŘSKÝ VELETRH V ČR
PATRON VELETRHU JAKUB VÁGNER
VÝSTAVNÍ PLOCHA PŘES 12 000 m2
VÍCE NEŽ 130 VYSTAVOVATELŮ
ZASTOUPENO PŘES 800 RYBÁŘSKÝCH ZNAČEK
VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE ČRS ZA ROK 2015
5
SPOLUPRÁCE ČRS MO KLADRUBY
(HANDICAPOVANÍ RYBÁŘI)
PŘEDPRODEJ
* BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
VSTUPENEK V SÍTI
* MUŠKAŘSKÁ PLOCHA
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OHLASY VYSTAVOVATELŮ
ING. DAVID KOLOUŠEK, Obchodní ředitel zastoupení ﬁrmy SAENGER Czech and Slovak republic
Na veletrhu For Fishing se ﬁrma Saenger prezentovala v neprodejní části. Nabídli jsme tak dostatek
prostoru novinkách a mnohým dotazům. Mohli jsme se ve větším klidu věnovat všem zainteresovaným.
Hlavní myšlenkou tedy byla prezentace a propagace zboží, nikoliv hektický prodej. Tuto naši snahu
kvitovali jak rybáři, tak obchodníci a do budoucích ročníků se plánujeme držet této strategie. Ročním
2016 nás překvapil obrovským zájmem rybářské veřejnosti a je jasné, že Letňany v zimě ožily jako
nikdy před tím. Neváhejte a navštivte nás i v roce 2017, kdy se společně s týmem odborníků sejdeme
a ohodnotíme novinky od značek Anaconda, Uni cat, Aquantic, MS Range i Iron Claw.
KAREL NIKL, majitel ﬁrmy Karel Nikl
Jelikož jezdím po různých rybářských výstavách po Evropě, mám možnost srovnávat úroveň jednotlivých
výstav. Mohu zodpovědně a s radostí napsat, že Pražská výstava For Fishing patří k těm nejlepším na
Evropském kontinentu. Osobně jsem byl mile překvapen, jak hodně se zlepšil přednáškový sál a kolik
lidí do něj chodí. Přednášet ve velkém prostoru s kvalitní projekcí a skvělým ozvučením je zážitek pro
posluchače i přednášející.
PAVEL ŠUSTR, majitel ﬁrmy CHYTIL
Sedmý ročník výstavy ForFishing 2016 byl pro naši ﬁrmu hezkou ukázkou toho, že máme stále rybářům co
nabídnout a osobně představit. Jezdíme na tuto výstavu od začátku, tedy od ,,nultého ročníku“ a rozšiřující
se počet hal, vystavovatelů a návštěvníku má raketově stoupající tendenci, až si někdy říkám, jak velká
bude tato výstava za 3 roky?
Nicméně jsme rádi, že se realizačnímu týmu daří rozvíjet náš obor, sportovní rybolov ve všech směrech,
přitáhnout návštěvníky a připravit zázemí, jaké jinde není. Když jsem u našich zahraničních partnerů
ukazoval fotky z veletrhu, mluvil o velké návštěvnosti za 4 dny, vůbec nechápali, že se v tak malé zemi
může dařit pražské výstavě ForFishing. Ano, daří se a příští rok se přijedou podívat z Anglie osobně, aby si
užili atmosféru, které během veletrhu panuje. Na závěr mi nezbývá, než popřát výstavě ForFishing hodně
dobrých nápadů, ještě více návštěvníků, možná dobré počasí, ale hlavně chuť něco dokázat a být nejlepší.
VLADIMÍR DOŠKÁŘ, majitel rybářské cestovní kanceláře FISHING TRAVEL AGENCY
Veletrhu FOR FISHING se jako vystavovatel zúčastňuji pravidelně již několik let. Neustálé zlepšování
kvality veletrhu mě vede k zamyšlení, kam až se organizátoři tohoto rybářského svátku dostanou.
Pravidelně navštěvuji i ostatní veletrhy nejen v naší republice, ale i některé rybářské veletrhy
v zahraničí a musím konstatovat, že FOR FISHING 2016 nastavil velice vysokou laťku všem
organizátorům podobných akcí po celé Evropě. Bude mi ctí se zúčastnit i dalších ročníků.

OHLASY NÁVŠTĚVNÍKŮ...

...server Mrk.cz

Pedro1 – Výstava dobrá,jako každý rok.Kdo něco hledal,měl šanci najít.
Společensky opět o stupeň výše než loni a to jsem musel po poledni odjet.
Díky MRKostánku za výborný servis:-)
rybomil – Za mě letos určitě nejlepší ročník FF. Fakt dost novinek, spousta zajímavostí i pro vláčkaře.
Taky nějaký slušný výprodeje. Nej mě zaujaly nově příchozí Energoﬁsh, novinky v kolekci slovenských
kolegů, nějaký hodně pěkný klacíky. Jo a taky byť jen krátké osobní setkání s kolegou martcv.
Přestože jsem neměl v plánu téměř nic kupovat, nakonec jsem utratil všechny prachy co jsem měl
a byl vlastně rád, že jsem si vzal jen obvyklou sumu, bo mít víc, určitě by to dopadlo stejně. Prostě
tentokrát je tam co zkouknout a utrácet za co.
peperyba – Za mě na FF spokojenost, kromě každoroční převahy koulísářů jsem si v sobotu vyzobnul i nějaké pro mě skvosty. Příjemně překvapily meppsky za 50 Kč a Huskyny za 189/ks byly vážně
hooodně fajn... I pro přítelkyni se něco našlo :)
Musím říct, že Major Craft překvápko, na pstruhy už mám kousek vybraný, jen na FF už byl vyprodaný.
Takže musím objednat přes net. Příkladný přístup kluků z tohoto stánku by měl být vzorem všem....
Kocháč – For ﬁshing už dávno překonal Brno a je to největší a nejprestižnější akce v ČR. Ale dle fotek
jsem si všiml jedné věci. Na této výstavě jsou ﬁrmy, které akci pojímají opravdu jako výstavu. Tedy
neprodejní představení sortimentu a novinek. Nádherné stánky a mrzí mě, že se tam nedostanu. Fakt
nádherné expozice, počínaje Foxem přes Jet ﬁsh, Mikbaits, Nikl, R-spekt a spoustu dalších. Spousta
z těchto obchodníků výstavu pojímají jako prodejní a nejde jim to vyčítat, něco to stojí a nejsou tak
silní, aby vystřelili balík pouze za prezentaci své značky nebo značek, které zastupují. Všiml jsem si
ale i těch jakoby obchodníků a kamenných krámů, co tam mají své stánky, které mi evokují čínskou
tržnici. prostě tam převezou široký sortiment svého zboží z maloobchodu a vyvěsí milion plakátů ﬁrem
co běžně překupují. Tyto vystavovatele bych jako pořadatel oželel nebo je odsunul do jedné z dejme
tomu hal - tržnic v podstatě druhé třídy. To nemá s výstavou nic moc společného

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
• ﬁrma
• AD SERVICE s.r.o. - LIŠČÍ
JEZERO
• Adler
• ALBASTAR s.r.o.
• Aleš Václavík
• AQUANTIC SEA FISHING TEAM
• ARIGA s.r.o.
• Axicia s.r.o. (RYBAŘENÍ NA KOPĚ)
• BADYN s.r.o.
• Bejsﬁsh - Přemysl Čejp
• BETIS spol. s r.o.
• Bláha & Hudek s.r.o.
• BOBR - Petr Boržik
• Bohumil Graman VLACEJ.CZ
• BTJ, s.r.o.
• BTJ, s.r.o.
• BUENA VISTA FISHING S.L.
• BUGGERSON a.s.
• CA HALSA - Zdeněk Procházka
• Carp - B plus s.r.o.
• CARPERE PUBLISHING s.r.o.
• Český rybářský svaz, z. s.
• Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Těžce tělesně
postižení rybáři Kladruby
• DAEMONS CZ s.r.o.
• Dallmayr Vending & Ofﬁce, k.s.
• Danaan Group s.r.o.
• Daniel Los - LOS - CORMORAN
• DOC FISHING s.r.o.
• Domanský s.r.o.
• DORADA atlantic s.r.o.
• Drekotec spol. s r.o.
• Due Bonuss s.r.o.
• Egerﬁsh s.r.o.
• Fiord s.r.o.
• FISH & HUNT NOW s.r.o.
• FISH-PRO s.r.o.
• Fishing Travel Agency, s.r.o.
• FLAJZAR, s.r.o.
• Fox International Grp
• FRAUS - RYBÁŘ s.r.o.
• GOOD FOODS Dobrá jídla, s.r.o.
• Grafﬁshing&hunting David Lužný
• GUMOTEX, a.s.
• HOBBY - G, s.r.o.
• Chytej s.r.o.
• Chytil - Ludmila Šustrová
• Ing. Roman Küršner
• Jakub Vágner
• Jakub Vágner Rybářství a.s.
• JAMIJA Business s.r.o.
• Jan Dufek
• Jan Seidl
• Jaroslav Těšínský - JET FISH
• Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Fakulta rybářství
• Josef Konopásek
• Julia Nikolajevna Kuzněcová
• Jummy.cz
• K+K Autoservis Czech s.r.o.
• KAJMAN CZECH s.r.o.
• Kaprařská speciálka
• Karel Nikl s.r.o.
• Karel Nikl s.r.o.
• Kateřina Zaibertová
• Kayakﬁshing.cz s.r.o.
• Kenart CZ
• La Gatzo Custom Lures
• Lenka Kretková - Muškaření
U Brčála
• Lubomír Blažek - LB FISH
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Lukáš Krása
Masterbaits Hungary Kft
MAX carp s.r.o.
Meva a.s.
Michal Holý - Norskýsvetr.cz
Michal Jiráň
Mikbaits, Michal Kučera
Milan Tomík - RYBÁRSKÉ
POTREBY KIMOT
Miloslav Jahoda
Minikaravany s.r.o.
Miroslava Volfíková
Monﬁsh s.r.o.
Monika Prouzová
MORIS design s.r.o.
MOSS.SK, s.r.o.
Mráz Agro CZ, s.r.o.
MZcarp Milan Žejdlík
Na Potoce s.r.o.
Namche - Outdoor, Travel &
Climbing Center, s.r.o.
NaPřívlač s.r.o.
NAUTIG SE
Nepromokneme.cz
NIKWAX CZ,s.r.o.
NORMARK s.r.o.
NOVASOL s.r.o.
Oksfjord Sjoﬁske AS
ORKASHOP CZ SK PL, Radek
Schiel
Otradovský Tomáš - H2O baits
PAD AUTO s.r.o.
Petr Kasten - Polarized
PETR MALÝ, ADVENTURE
CENTRUM
Petr Novotný
Premium tackle, Josef Schmid
Progressive Baiting - Václav Karel
PROHEM s.r.o.
Radek Sedlák
REBEL BAITS
Renáta Havranová - MASTODONT
Renata Spudilová - Rybářské
a chovatelské potřeby
René Hejna
Richard Popadinec
Rostislav Wator
RR BAITS s.r.o.
Rybářské potřeby Korda s.r.o.
Rybářské potřeby U Habakuka
SAENGER CZ & SK
SENSAS S.A.
SCHELKALIN, s.r.o.
SKLÁDACÍ LOĎ
SLOVIMEX TRADE s.r.o.
Splashbaits.cz
Starﬁshing s.r.o.
Střední rybářská škola a Vyšší
odborná škola Vodňany
Střední škola rybářská
a vodohospodářská Jakuba
Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Tomáš Blažek
Tomáš Hokr
Tomáš Sýkora - TOMMI FLY
VK TRADE s.r.o.
Wavy Boats s.r.o. - BOHEMIA
MARINE
WoSo trade s.r.o.
YACHTER.SK s.r.o.
Zdeněk Hofman - DEXEMPO
Zebco Europe GmbH
ZERP - Rybářské potřeby

ŘEDITEL VELETRŽNÍ
SPRÁVY

Daniel Bartoš, DiS.
tel.: +420 222 891 114
mobil: +420 739 003 155
e-mail: bartos@abf.cz
ŘEDITEL OT SPORT

Pavel Hájek
tel.: +420 225 291 134
mobil: +420 739 003 171
e-mail: hajek@abf.cz

Děkujeme odborným garantům a partnerům, celému přípravnému týmu
odborníků, mediálním partnerům, vystavovatelům a všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu veletrhu FOR FISHING.
Této spolupráce si velmi vážíme a těšíme se na její příští pokračování.
FOR FISHING PARTNEŘI
Generální partner

Partneři

Odborná garance

MANAŽER VELETRHU

Michal Sedláček
tel.: +420 225 291 135
mobil: +420 739 003 166
e-mail: sedlacek@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHU

Mediální partneři

Michaela Holcová
tel.: +420 225 291 264
mob.:+420 603 385 666
e-mail: holcova@abf.cz
FAKTURACE

Jiřina Nováková
tel.: +420 225 291 144
fax: +420 222 891 194
e-mail: novakova@abf.cz

ZVEME VÁS NA
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Pořadatel:

www.abf.cz
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek
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