TISKOVÁ
ZPRÁVA
Veletrhy FOR BABIES a FOR TOYS
představí potřeby pro děti a svět her
Podzimní veletrhy nabídnou návštěvníkům stejně jako v předešlých letech ucelenou prezentaci produktů a služeb
určených dětem všech věkových kategorií, jejich rodičům i nastávajícím maminkám. Díky širokému spektru
vystavovatelů, kteří se na veletrh pravidelně vrací, si na veletrzích přijde na své opravdu každý. Trojice výstav je
potom ideální příležitostí k seznámení se s aktuálními trendy nejen v oblasti výbavy pro malé děti, ale také her
a hraček, které mohou posloužit jako originální a kreativní dárek pod vánoční stromeček. Velká část vystavovatelů
navíc poskytuje na nákup svých produktů během veletrhů speciální veletržní ceny. Veletrhy se uskuteční od 6. do
9. října 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

FOR BABIES nabídne moderní kočárky, autosedačky, oblečení nebo chůvičky

Veletrh FOR BABIES vždy v podzimním období přináší inspiraci jak nastávajícím maminkám, tak i rodičům malých dětí, ať už
novorozenců, kojenců, batolat, předškoláků nebo školáků. Na veletrhu si každý najde to své. Budoucí maminky si zde vyberou z bohaté
nabídky výbavičky pro miminko, a to od kočárků, autosedaček, dětského nábytku, potřeb pro denní hygienu, dětského textilu a obuvi,
až po rozmanité technické pomocníky, jakými jsou například monitory dechu nebo dětské chůvičky. Doprovodný program veletrhu
FOR BABIES proběhne formou workshopů a besed pro návštěvníky. Pro maminky s těmi nejmenšími bude připraven jako vždy kojicí
a přebalovací koutek. Letos poprvé se na veletrzích objeví Dudlíkový strom, který se stane nedílnou součástí podzimních i jarních
veletrhů pro děti v Letňanech. „Dudlíkový strom je určen rodičům a jejich potomkům, kteří jsou závislí na dudlíku a nechtějí se ho
dobrovolně vzdát,“, říká manažerka veletrhu Hana Kovářová a vysvětluje: „Pod stromem bude připravený košík, do kterého „dospělák“
vhodí nepotřebný dudlík. Stane se tak kmotrem novorozence, který jeho dudlík „zdědí“.

FOR TOYS uvede originální a kreativní hry a hračky pro děti

Veletrh FOR TOYS každoročně nabízí tradiční ochutnávku toho, co se objeví na předvánočním trhu na pultech z oblasti her a hraček.
„Letos jsme se rozhodli mimo jiné podpořit i malé výrobce tradičních českých hraček, kteří se představí v rámci ucelené sekce
vystavovatelů pod hlavičkou Sdružení pro hračku a hru,“ říká manažerka veletrhu Hana Kovářová a dodává, že by organizátoři rádi letos
proměnili po dohodě s vystavovateli vybrané expozice v herní plochy, kde by si děti mohly vyzkoušet jednotlivé hry a hračky. Na veletrhu
se potom budou prezentovat rozmanité hračky, ať už panenky, stavebnice, hlavolamy, didaktické hračky, party hračky nebo outdoorové
aktivity. Proběhne zde také velké finále BRILI FACE. Jedná se o soutěž přirozené krásy pro děvčata ve věku od 8 do 11 let pod záštitou
společnosti Bonaparte, vyrábějící dívčí šperky Briliantina, které jsou navrhovány samotnými nositelkami. Finále se bude konat v sobotu
8. října 2016 od 13.00 hodin.

Bohatý doprovodný program

Nedílnou součástí těchto podzimních veletrhů je již tradičně doprovodný program s názvem PRAGUE FUNNY DAYS, jehož generálním
partnerem se pro letošní rok stala Skupina ČEZ. „Dále se mohou návštěvníci těšit na ukázky sportů v podání dětí všech věkových
kategorií, které budou probíhat na hlavním pódiu ve Vstupní hale I,“ říká Hana Kovářová. Možná budete sami překvapeni, jak nabitý
program mají členové Sokola – k vidění zde budou ukázky sportovní gymnastiky, aerobiku, disco tance, soutěžních společenských
tanců, ale také exhibice tanečních párů na úrovni mistrů České republiky a Evropy s ukázkami akrobatického rock and rollu. Hala 6 je
věnována skákacím atrakcím
DUHOVÉHO PARKU.
OFICIÁLNÍ VOZY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany | Termín konání: 6. – 9. října | 2016 | Otevírací doba: 6. 10. (čtvrtek) 10.00–18.00 |
7. 10. (pátek) 10.00–18.00 | 8. 10. (sobota) 9.00–18.00 | 9. 10. (neděle) 9.00–16.00 | Vstupné: základní vstupné 180 Kč | Školy (skupiny min. 10 dětí) 50 Kč |
Držitelé průkazu ZTP/P: zdarma | Parkovné: 150 Kč
Počet vystavovatelů FOR BABIES: 110| Počet vystavovatelů FOR TOYS: 111
Další souběžně probíhající veletrh: FOR GAMES – 5. veletrh videoher a interaktivní zábavy
KONTAKT PRO MÉDIA: Mgr. Markéta Novák Matějková, PR manažerka FOR BABIES, FOR TOYS, FOR GAMES, ABF, a.s., e-mail: matejkova@abf.cz
tel.: 604 624 358, www.pvaexpo.cz

www.pvaexpo.cz

