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ÚVODNÍ SLOVO

V sobotu 24. září dospěl ke svému závěru v pořadí sedmadvacátý ročník největšího mezinárodního stavebního
veletrhu v České republice FOR ARCH 2016, na kterém se na ploše 39 203 metrů čtverečních představilo 841
vystavovatelů z 15 zemí světa. Zájem návštěvníků o veletrh byl opět velmi velký a za dobu jeho konání jej navštívilo přes 71 tisíc lidí. Vůbec poprvé se místo jednoho nosného zaměření akce mohli zájemci seznámit s pěti
rozdílnými denními tématy, na která navazovalo a svou poradenskou činností doplňovalo nezávislé Stavební
poradenské centrum. Expozice vystavovatelů veletrhu FOR ARCH a souběžných veletrhů FOR STAV, FOR THERM,
FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA již tradičně doplňoval bohatý a různorodý doprovodný program. Pro odborníky a podnikatele i pro laickou veřejnost byly na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech připraveny konference, semináře, přednášky, dvoustranná obchodní jednání a workshopy. Mimo to proběhla i finále významných
architektonických soutěží Young Architect Awards (YAA) a Stavba roku, Soutěžní přehlídky stavebních řemesel
SUSO, ocenění převzali také vítězové soutěže GRAND PRIX 2016 o nejlepší exponát.
„FOR ARCH je veletrhem, kam se přicházejí lidé i podnikatelé inspirovat. Letošní ročník tak byl ideálním
místem pro představení naší nové a inovativní nabídky komplexních energetických řešení pro domácnosti,“
řekl Pavel Cyrani, člen představenstva Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem veletrhu. Úsporná
domácnost budoucnosti od ČEZ, která byla na veletrhu k vidění, zahrnovala fotovoltaické panely na střechu
společně s bateriemi pro ukládání elektřiny, moderní plynové kotle a bílé spotřebiče, tepelná čerpadla pro
topení i klimatizaci, a to v kombinaci se stavebními materiály 21. století, které dodává firma Saint-Gobain.
Martin František Přívětivý, ředitel OT veletrhu FOR ARCH
Český Ford je hrdým titulárním partnerem společnosti ABF, a.s. a jako takový má možnost prezentovat své
vozy na všech velkých akcích v prostorách PVA EXPO PRAHA. Tohoto privilegia velmi rádi využíváme, protože
už jsme si ověřili, že o naše modely je při jednotlivých veletrzích velký zájem jak mezi návštěvníky, tak i mezi
samotnými vystavovateli. Snažíme se proto těm i oněm představovat hlavně naše poslední novinky vhodné
jak pro podnikání, tak i pro soukromé a rodinné využití. Ty jsou navíc vždycky nabité moderními technologiemi
– a i tady vidíme jisté souznění s náplní výstav v PVA EXPO PRAHA. Partnerství se společností ABF proto
považujeme za ideální symbiózu, ve které chceme samozřejmě pokračovat.
Libor Beneš, Marketing Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
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STAVBA, ODPADY, DŘEVOSTAVBY | HALA 1 |
BAZÉNY, SAUNY, SPA, SANITA, SECURITY | HALA 2 |
OKNA, VRATA, DVEŘE, STÍNICÍ TECHNIKA, PLOTY | HALA 3 |
ELEKTROTECHNIKA, KOTLE, TEPELNÁ ČERPADLA | HALA 4 |
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KÁMEN, DVEŘE, PODLAHY, SCHODIŠTĚ, INTERIÉRY | HALA 5 |

16. – 20. 9. 2014

SUSO – SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL | HALA 6 |
KRBY, KAMNA, TEPELNÁ ČERPADLA, VYTÁPĚNÍ

KONGRESOVÝ SÁL

| HALA 7 |

| KONFERENČNÍ CENTRUM – SÁLY 1, 2, 3

STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE SOUBĚHU VELETRHŮ FOR ARCH 2016
Počet vystavovatelů: 841
Počet zahraničních vystavovatelů: 67
Počet států: 15
Čistá výstavní plocha (v m2): 20 860
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 203
Počet návštěvníků: 71 102
Počet akreditovaných novinářů: 167

DOPROVODNÝ PROGRAM 2016
Proběhlo 34 konferencí a odborných seminářů
Přednášelo 85 renomovaných odborníků
Zúčastnilo se přes 1257 odborných posluchačů
Doprovodný program trval celkem 111 hodin

POROVNÁNÍ ROČNÍKŮ VELETRHU
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Kapacita veletržního areálu PVA EXPO PRAHA byla veletrhem FOR ARCH 2016 vyčerpána.
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TYPICKÝ NÁVŠTĚVNÍK VELETRHŮ
Student
3%

Zaměstnanec státní správy, samosprávy
4%
Ostatní

Architekt, projektant, akademický pracovník
13 %

17 %
Ředitel,
vyšší management

27 %
Nižší management, živnostník

12 %
24 %

Obchodník, technik, specialista

DŮVOD NÁVŠTĚVY
Ostatní
Doprovodný program
10 %

Obchodní kontrakt,
pozvání
28 %
od vystavovatele

BYDLIŠTĚ

32 %
Ostatní

28 %
Středočeský kraj

40 %
Praha

4%

58 %
Novinky a trendy

FOR ARCH

MANAŽERKA
VELETRHU
KATEŘINA
MAŠTALÍŘOVÁ

Letošní ročník veletrhu opět ukázal, že FOR ARCH je nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR, a to nejen z pohledu čísla návštěvníků, ale hlavně také díky rozsáhlému zájmu
samotných vystavovatelů. Osobně jsem měla tu čest přivítat několik nových firem do stavební sekce a po veletrhu opouštěly výstaviště velice spokojené a s úsměvem. Stejně tak tomu
bylo i u stálých firem, ty mají rok od roku potřebu větší plochy, staví propracovanější expozice
a oslovují návštěvníky širší nabídkou produktů či služeb. Těší mě i nárůst zájmu ze strany
svazů a státních institucí. K pravidelně vystavujícímu Státnímu fondu životního prostředí ČR
se letošní rok fyzicky zapojilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Státním fondem
rozvoje bydlení. Věřím, že pro všechny byl, je a bude veletrh FOR ARCH studnicí přínosných
obchodních příležitostí a že se v příštím roce opět setkáme v hojném počtu.

ŘEKLI O NÁS...
Jsme dlouholetým vystavovatelem na stavebním veletrhu FOR ARCH a ani letos jsme nevynechali. Naše
pravidelná účast nás každým rokem ujišťuje, že veletrh FOR ARCH je jedničkou ve stavebních veletrzích.
Ať svou organizací, mediální publicitou či vysokým počtem návštěvníků. Ten nás jako každý rok velice mile
překvapil a na našem stánku jsme se nezastavili, obzvlášť v silných dnech jako jsou pátek nebo sobota.
Kvalita získaných kontaktů z výstavy je velice vysoká a můžeme jen konstatovat, že návštěvníci, kteří veletrh
navštíví, jsou odpovídající cílovou skupinou pro firmy ze stavebního oboru. Na stánek společnosti G SERVIS
CZ, s.r.o. se tedy návštěvníci můžou těšit i v roce 2017!
G SERVIS CZ, s.r.o. - projekty rodinných domů | Jan Hloušek, ředitel společnosti
27. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH dal společnosti Xella CZ, s.r.o., výrobci kompletního stavebního
systému Ytong, příležitost opět prezentovat ve své expozici nejen všechny prvky systému, ale především
jeho novinky, jako je tepelněizolační tvárnice Lambda YQ, která jako jednovrstvé zdivo umožňuje stavět
nízkoenergetické i pasivní domy bez dodatečného zateplení. Tento stavební materiál s vynikajícími tepelně
izolačními vlastnostmi tak splňuje požadavky na domy budoucích generací. Návštěvníci expozice Ytong si
mohli na místě prohlédnout všechny prvky stavebního systému včetně novinek, jako již zmíněná tvárnice
Lambda YQ, YQ U-profil, pilířová tvárnice a vnitřní i vnější omítky. Všechny prvky systému Ytong byly prezentovány jako součást fragmentu, který byl vybudován v rámci expozice Xella.
Podle struktury návštěvníků lze usoudit, že stavební veletrh FOR ARCH má již neodmyslitelné postavení ve
struktuře veletrhů nejen v areálu PVA EXPO PRAHA, ale v měřítku celé ČR. Návštěvníci přicházeli s jasným
cílem seznámit se se všemi možnostmi, které stavební systém Ytong nabízí. Kladli odborníkům z řad technických poradců již zcela konkrétní dotazy, které svědčily o tom, že mají již jasno v rozhodnutí, z jakého
systému zamýšlejí stavět.
Významnou součástí veletrhu je také finále soutěže SUSO, která prezentuje, jak se mladý „stavební dorost“
dokáže vypořádat v omezeném čase s vyzděním předepsaného soutěžního fragmentu vždy z daného materiálu včetně systému Ytong. Velkou zásluhu na úspěšnosti stavebního veletrhu má jistě tým managementu
veletrhu včetně jeho vedení, který zajišťuje výborné podmínky pro přípravu a realizaci expozic.
Xella CZ, s.r.o. | Luděk Suchomel, marketingový manager společnosti

FOR ARCH

Veletrh FOR ARCH každoročně přináší vystavovatelům příležitost prezentovat nové výrobky
a služby. Letos tomu nebylo jinak. Vystavovatelé z oboru otvorových výplní, stínicí techniky
a pevných interiérových částí se chopili příležitosti ukázat, že mají stále co nového nabízet
a obohatit dosavadní sortiment.
Každý rok máme možnost přivítat na veletrhu jak firmy, které u nás už dlouho nevystavovaly, tak i veletržní nováčky. Letos to byly například firmy: Hörmann Česká republika, s.r.o.,
ISOTRA a.s., SAPELI, a.s., Tousek spol. s r.o., JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o., RESKO TACHOV
s.r.o., PECHAR s.r.o. či BOCA Group, a.s. Jen samotné 2 firmy - Hörmann a ISOTRA nám nabídly prezentaci výrobků na ploše bezmála 360 m2, což je velký úspěch. Zde je vidět, že se
firmy nebojí investovat do rozsáhlejšího a důmyslnějšího provedení prezentace společnosti
a svých produktů.
V letošním roce jsme navázali úspěšnou spolupráci se Sdružením výrobců stínicí techniky
a jejích částí (SVST), a to v rámci Konzultačního střediska pro okna a stínicí techniku. Konzultační středisko bylo realizováno ve spolupráci se společností STAVOKONZULT a Českým
institutem otvorových výplní (ČIOV), zde byla možnost získat komplexní informace k otvorovým výplním. Kromě toho proběhly dvě přednášky, které informovaly koncového zákazníka
o stínicí technice, jejích výhodách a možnostech. Rovněž jsme měli možnost dozvědět se
něco o montáži oken z pohledu stavebníka i technického dozoru.
Celkově bych zhodnotila veletrh jako úspěšný, a to hlavně díky pozitivním ohlasům z úst
vystavovatelů přímo na veletrhu - pro nás vždy důležitý ukazatel, že naši práci děláme
dobře. Zájem o výstavnictví má dle všeho vzrůstající tendenci, proto pevně věřím, že tomu
tak bude i v dalších letech.
Na závěr bych ráda poděkovala za příjemnou spolupráci všem vystavovatelům, odborným
a mediálním partnerům a popřála hodně obchodních úspěchů a uzavřených obchodů získaných nejen na našem veletrhu.

MANAŽERKA
VELETRHU
Bc. LUCIE
HRADILOVÁ

ŘEKLI O NÁS...
Společnost Hörmann Česká republika se veletrhu FOR ARCH účastnila poprvé a byli jsme překvapeni velikou profesionalitou vystavovatelů a organizací celého veletrhu. Rovněž návštěvnost firemních zákazníků,
jakož i koncových zájemců předčila naše očekávání a veletrh jako takový splnil naše očekávání. Další účast
plánujeme v roce 2018 a nevylučujeme možnost, že se zúčastníme již dříve, tj. veletrhu FOR ARCH 2017.
Hörmann Česká republika s.r.o. | Ing. Vít Kareš, jednatel společnosti
Veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně již několik let a pociťujeme jeho vzrůstající úroveň i zvyšující
se zájem návštěvníků o konkrétní produkty a technické novinky. I proto se snažíme každý rok přijít s tím
nejlepším, co můžeme našim zákazníkům nabídnout. Prestiž veletrhu nás rok co rok tlačí i k modernějšímu
pojetí stánku i celé prezentace. Letos jsme vzhledově navázali na novou image našeho brněnského SAPELI
CENTRA, které přes léto prošlo celkovou rekonstrukcí a dostalo zcela nový kabát. Na našem stánku mohli lidé
vidět všechny modelové řady z našeho sortimentu, široký výběr povrchů i různá řešení dveří. Na veletrhu jsme
také oficiálně odstartovali prodej nových bezpečnostních dveří RC3 GOLIAS. Jedná se o dvoupolodrážkové
bezpečnostní a protipožární dveře do bytu, které snižují riziko vykradení o 80 %, odolají požáru min. 30 minut
a navíc je zákazníci mohou dokonale sladit s ostatními interiérovými dveřmi.
SAPELI, a.s. | Ing. Iva Pakostová, marketing

FOR ARCH
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Obor ELEKTRO zaznamenává v posledních letech stabilní zájem vystavovatelů o prezentaci
produktů či služeb zejména z oborů elektroinstalací, osvětlovací techniky a inteligentního
bydlení.
„Chytrý dům“, který dokáže svou konstrukcí a použitými technologiemi zajistit svým obyvatelům maximálně komfortní a energeticky efektivní prostředí, bylo jedním z aktuálních témat
letošního doprovodného programu.
Návštěvníkům se v Hale 4 představilo na tři desítky vystavovatelů, např. ryze český specialista na relé - společnost TECO či společnost HDL Automation dodávající jak jednotlivé moduly,
tak kompletní automatizační systémy budov, světový lídr v oblasti elektrotechnických instalací LEGRAND, dále K&V elektro, PRE, CITY ILLUMINATIONS, ACW, EATON, HAIDY, SCHNEIDER,
YATUN, OSMONT a řada dalších. Letos poprvé se na veletrhu prezentovaly společnosti jako
např. Elektro-System-Technik, ELVIS, iCORNER, ROPREOSO, Soolight, via elektra či PRUŽINY
PRAHA a mnoho dalších.
Nový obor veletrhu – bezpečnost a IT & kybernetická ochrana
Velkou novinkou veletrhu FOR ARCH v roce 2017 bude nový obor zabývající se aktuálními
trendy a technologiemi v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostními službami a v neposlední řadě také stále více aktuální IT a kybernetickou ochranou.
Děkuji vystavovatelům i odborným a mediálním partnerům za spolupráci a budu se těšit na
setkání při dalším ročníku veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční od 19. – 23. září 2017.
Zájemci o obory elektro i bezpečnost, IT & kybernetická ochrana jsou zváni do Haly 4, kde
najdou širokou nabídku produktů, technologií i služeb v sektorech A, B.

ŘEKLI O NÁS...
Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se účastníme pravidelně, proto můžeme porovnávat nejen
kvalitu organizačního týmu, který stojí za přípravou této velké akce, ale především vzrůstající počet a kvalitu
návštěvníků, kteří zavítají na náš stánek. Tento rok nabídl veletrh vše, co by měl mezinárodní veletrh tohoto
rozsahu nabídnout – pestrou škálu kvalitních vystavovatelů, propagaci i vysokou návštěvnost. Je vidět, že
většina návštěvníků, kteří se přišli do expozice ABB podívat, má konkrétní představu o svém bydlení, zajímavé dotazy i připomínky, to je pro nás nejlepší zpětná vazba. Svědčí o tom i pozitivní výstup z ankety, jež
každoročně pro tento veletrh připravujeme. Návštěvníkům jsme představili nový koncept Jeden dům, jedno
řešení, pod kterým se skrývá komplexní nabídka elektroinstalace do celého domu pod jednou značkou, což
bylo z jejich strany ohodnoceno velmi pozitivně.
ABB s.r.o., divize Elektrotechnické výrobky | Jiří Plachý, ředitel prodeje a marketingu
Ráda bych zhodnotila účast na veletrhu FOR ARCH 2016 za naši firmu ELKOV elektro a.s. Naši expozici jsme
zaměřili hlavně na prezentaci interiérového osvětlení. Velmi nás potěšil zájem a účast na veletrhu FOR ARCH.
Zájem o svítidla byl velký, což nás ujistilo, že rozšíření sortimentu o interiérová svítidla je správné rozhodnutí.
Celý veletrh hodnotíme velmi kladně. Také bych chtěla pochválit velmi profesionální přístup organizátora,
firmu ABF.
ELKOV elektro a.s. | Iva Ostrá, product manager

FOR THERM

Sedmý ročník veletrhu FOR THERM, který proběhl současně s mezinárodním stavebním
veletrhem FOR ARCH, navázal na předchozí ročníky a svojí velikostí se řadí mezi největší tuzemské veletrhy zaměřené na obor vytápění, alternativní zdroje energie a vzduchotechniku.
Na celkové výstavní ploše přes 3000 m2 se ukázaly firmy z České republiky i ze zahraničí.
Výstavní plochou a počtem vystavovatelů se veletrh FOR THERM řadí mezi největší tuzemské veletrhy vytápěcí techniky a letos tomu nebylo jinak.
I letos se veletrhu zúčastnily přední firmy: Asociace podniků topenářské techniky, ATMOS,
Banador, Bosch Termotechnika – divize Buderus, Dakon a Junkers, FENIX, HAAS+SOHN,
IVAR CS, Klastr Česká peleta, KORADO, OPOP, PZP Heating, Regulus, ROMOTOP, Stiebel
Eltron, Thermona, Vaillant a další.
Na pestrém doprovodném programu se podíleli naši odborní partneři: Asociace pro využití
tepelných čerpadel, Cech kamnářů, Cech topenářů a instalatérů, odborný portál TZB-info
a E-STAV, STP společně s REHVA.
Vystavovatelé FOR THERM uspěli v soutěži GRAND PRIX. Ceny získaly následující firmy:
Bosch Termotechnika, s.r.o. – obchodní divize Buderus, za kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192iT, NIBE ENERGY SYSTEMS, za tepelné čerpadlo NIBE F2120 vzduch-voda. Čestná uznání pak získaly firmy ELEKTRODESIGN ventilátory, spol. s r.o., za ECOAIR
DESIGN ECOWATT a Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o., za kachlový krb SOLID.
Velice děkuji za spolupráci a za účast na veletrhu FOR THERM a budu se těšit na příští
ročník.

MANAŽER
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ŘEKLI O NÁS...
Účast na veletrhu FOR THERM je pro naší asociaci i naše členy téměř povinností. Během let ho již bereme
jako pomyslné odstartování příprav na topnou sezónu. Není náhoda, že řada našich členů plánuje poprvé
představit veřejnosti své novinky právě na FOR THERMU a letošní ročník nebyl výjimkou. FOR THERM je pro
nás tak důležitá akce, že jsme v rámci konání uspořádali valnou hromadu a setkání členských firem. Klastr
Česká peleta a jeho členové na veletrhu obsadili rekordních 630 metrů výstavní plochy a prezentovali přes
70 druhů tepelných zařízení, technologií a paliv.
Klastr Česká peleta | Ing. Vladimír Stupavský, předseda
Letošní veletrh FOR ARCH – FOR THERM hodnotíme jako firma Romotop opět velmi kladně. Byli jsme
spokojeni jak s organizací, tak i se službami. Mezi návštěvníky bylo velké množství cizinců, což značí
perfektní propagaci i v zahraničí. Velká pochvala za objednání krásného počasí. Děkujeme organizátorům, přejeme hodně úspěchů, spokojených vystavovatelů i návštěvníků a těšíme se na setkání
v příštím roce 2017.
ROMOTOP spol. s r.o. | Tomáš Káňa, obchodní a marketingový vedoucí

FOR WOOD

MANAŽERKA
VELETRHU
MICHAELA
DUŠKOVÁ

Zájem o bydlení v dřevostavbách v ČR rok od roku stoupá, a tak si návštěvníci 11. ročníku veletrhu FOR WOOD přišli na své. Na veletrhu zaměřeném na dřevostavby a využití
dřeva pro stavbu se prezentovaly firmy, které jsou jedničkami ve svém oboru, například
firma ATRIUM, CIUR, DOMY D.N.E.S., HAAS FERTIGBAU, HPM TEC, NEMA, RD RÝMAŘOV,
RD ALLSTAV a řada dalších. Nováčky byly firmy DEK PANEL, D.E.E.D., GOO PAN, LUCERN,
POP BUILDING, PURLIVE, TOTEM a další. Návštěvníkům poskytli informace, jaký materiál
z dostupné škály je nejlepší, kterou technologii použít a jak nejlépe navrhnout funkční dřevostavbu.
Jako každoročně odbornou záštitu poskytla ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ.
Novinkou pro rok 2017 je umístění oboru dřevostavby do Haly 5, sektor C, D.
Ráda bych všem vystavovatelům poděkovala za účast na letošním ročníku a těším se na
setkání v PVA EXPO PRAHA v termínu od 19. do 23. 9. 2017.

ŘEKLI O NÁS...
Veletrh FOR ARCH 2016 jsme navštívili poprvé a bylo nám hned jasné, že takhle prestižní veletrh přitáhne
spoustu lidí, jak z řad odborníků, tak široké veřejnosti. Prezentovali jsme stavební systém PURLIVE, o který
návštěvníci projevili obrovský zájem, za což jsme rádi a chtěli bychom za celý tým poděkovat organizátorům
za bezproblémový chod a propagaci celého veletrhu.
Těšíme se na setkání v příštím roce.
Purlive s.r.o. | Petr Studený, marketing
Dlouhá léta naše firma na veletrhu FOR ARCH nevystavovala, protože po posledních zkušenostech už pro
nás veletrh neměl velký smysl, ani užitek. V letošním roce jsme se na poslední chvíli rozhodli, že se veletrhu
zúčastníme a vyzkoušíme, jak se od minulých let veletrh změnil, nebo zda vše zůstalo při starém. Dnes
můžeme říct, že v našich očích se FOR ARCH posunul pořádný kus dopředu a byli jsme příjemně překvapeni.
Organizace a propagace veletrhu byla znát. Potěšilo nás, že celý areál byl plný vystavovatelů, ať už v halách
nebo na venkovních prostorách, takže si každý návštěvník veletrhu našel to své, a zároveň mohl získat
spoustu nových informací z trhu.
Věříme, že se v příštím roce opět uvidíme na veletrhu.
DŘEVOOBCHOD K&C KARLOVY VARY a.s. | Tomáš Hloupý, marketing

BAZÉNY, SAUNY & SPA

Nejen široká nabídka služeb a vybavení pro wellness a spa zařízení, ale také pestré možnosti odborných diskuzí, přednášek a prezentací, to vše bylo náplní letošního specializovaného veletrhu, který každoročně nabízí profesionální zázemí obchodníkům, provozovatelům
i běžným uživatelům a majitelům wellness a spa provozů. Jsme rádi, že můžeme nabízet
prostředí pro to, abychom se zde mohli setkávat k diskuzím a výměně zkušeností a prezentaci novinek a trendů.
Významnou událostí byla opět mezinárodní konference HOTELOVÉ WELLNESS & SPA, která
hostila mimo jiných jedinečného MARIA SANTINIHO, italského architekta, který se již řadu
let věnuje návrhům a realizaci wellness center a současně novému trendu ve světě saun –
zážitkovému saunování. Díky svému nadšení pro wellness se snaží o uplatnění a propojení
architektury a stylu v oboru.
Velice ráda jsem vyslechla rozhodnutí poroty prestižní soutěže GRAND PRIX, kdy společnost
BERNDORF BÄDERBAU získala čestné uznání za masážní vířivou vanu představující rozšíření výroby klasických bazénů a vodních atrakcí o rehabilitační zařízení pro koně.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem vystavujícím firmám a odborným partnerům a těším se na Vás při dalším ročníku.

MANAŽERKA
VELETRHU
Ing. MARKÉTA
PAVLÍČKOVÁ

ŘEKLI O NÁS...
Představenstvo kladně zhodnotilo konferenci v rámci veletrhu na téma „Zatraktivnění bazénů a aquaparků.
Legislativa provozu veřejných a rodinných bazénů, výklad nové evropské normy“.
Konference se zúčastnilo více než 60 účastníků, kteří pak navštívili společný stánek a prošli veletrh. Spoluvystavovatelé na společném stánku vyjádřili spokojenost s tímto konceptem a s organizací celého veletrhu.
Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR | Ing. Pavel Košnar, předseda představenstva
S průběhem veletrhu jsme byli spokojeni. Veletrh nám jednak umožní setkat se s obchodními partnery, klienty
a rovněž získat nové zájemce o naše výrobky.
Těším se na spolupráci v příštím roce, přeji hodně úspěchů, spokojených vystavovatelů i návštěvníků.
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. | PhDr. Dana Cieslarová, controlling

VERNISÁŽ | GALAVEČER

VERNISÁŽ
Soubor veletrhů FOR ARCH, FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA byl slavnostně zahájen 20. září 2016. Slavnostního přestřižení pásky se po úvodních proslovech zhostili ministr financí Andrej
Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, za ABF, a.s.
předseda představenstva Pavel Sehnal. Na oficiální zahájení bezprostředně navázala Konference ředitelů
projektových společností, která otevřela odborný doprovodný program veletrhů.

GALAVEČER
Jako každý rok zakončil druhý veletržní den oblíbený galavečer pro vystavovatele a významné partnery
celého souběhu veletrhů. Více než 450 hostů se sešlo v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA.
Po sedmé hodině večerní zahájila moderátorka Daniela Písařovicová program, během kterého byly oceněny
firmy za nejinovativnější výrobek v soutěži GRAND PRIX, svůj čas na pódiu si užily i firmy, které si odnesly
diplom za nejpůsobivější expozici v soutěži TOP EXPO. Vrcholem společenského večera bylo vyhlášení soutěže Architekt roku a Architekt obci.
Po skončení oficiálního programu následovala zábava rozložena do přízemí a patra, kde nechyběl bohatý
raut a svým vystoupením Na Stojáka nás pobavil Karel Hynek. V rámci programu vystoupilo dámské klarinetové kvarteto CANTARINA CLARINETE. Bylo možné degustovat moravská vína, ochutnat nejznámější koňaky,
připálit stylové doutníky nebo se pokochat nad dechberoucími vozy značky Ford.

GRAND PRIX | TOP EXPO

Tradiční soutěže o nejlepší exponát či technologii se zúčastnilo celkem 41 přihlášených exponátů. Mezi
posuzovaná kritéria patřily technické parametry, materiál, progresivní technologie, energetická úspornost,
ekologická hlediska a v neposlední řadě přednosti i uplatnění na trhu.
Po pečlivém prostudování podkladů k přihlášeným exponátům a na základě prezentace exponátů zástupci
vystavujících firem v jejich expozicích první den konání veletrhů se hodnotitelská porota rozhodla ocenit
cenou GRAND PRIX 5 exponátů v rámci celého souběhu a 6 exponátům udělila ČESTNÁ UZNÁNÍ.
Ceny GRAND PRIX i ocenění ČESTNÝM UZNÁNÍM jsou bez určení pořadí.
CENY GRAND PRIX 2016
Bosch Termotechnika s.r.o.
– obchodní divize Buderus
Kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192iT
FRAJT s.r.o.
Skleněný panel s keramickým digitálním tiskem,
double vision efekt
INTERNORM-OKNO, s.r.o.
I-tec větrání
NIBE ENERGY SYSTEMS
Tepelné čerpadlo NIBE F2120
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Rigips
Habito – sádrokartonová deska

ČESTNÁ UZNÁNÍ GRAND PRIX 2016
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Masážní vířivá vana pro koně
České vysoké učení technické v Praze
Odvalovací bezlopatková turbína
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
ECOAIR Design Ecowatt
Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o.
Kachlový krb SOLID
PIEDRA UNO a.s.
Plovoucí dlažba PIEDRA
Schiedel, s.r.o.
Komín Schiedel KombiGas

TOP EXPO je soutěž o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro
komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny byly všechny expozice ve dvou kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2.
Oceněno bylo 6 nejpůsobivějších expozic, zároveň bylo uděleno 1 čestné uznání.
CENY TOP EXPO 2016 – kategorie do 60 m2
GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
PALIS Plzeň, spol. s r.o.
Krbystyle, s.r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ TOP EXPO 2016
TWIN s.r.o.

CENY TOP EXPO 2016 – kategorie nad 60 m2
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
PRESBETON Nova, s.r.o.
ISOTRA a.s.
Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů soutěže GRAND PRIX i nejlepších expozic TOP EXPO proběhlo
v rámci společenského večera, který se uskutečnil v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA.
Vyhlašovatel obou soutěží je ABF, a.s.

HODNOTITELSKÁ POROTA:
• PŘEDSEDA:
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
• ČLENOVÉ:
Ing. Ladislav Brett
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Košnar
Asociace bazénů a saun České republiky
Ing. Vladimír Galád
nezávislý odborník
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
nezávislý odborník

YOUNG ARCHITECT AWARD 2016 | CENA ARCHITEKT ROKU 2016

Architektura mimo čas, téma zaměřené na architektonické a urbanistické studie, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska. Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy
a vývoj současné architektury, snaží se zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury
a mladé architekty do 33 let a iniciovat diskuzi mezi laickou a odbornou veřejností.
Titul Young Architect Award 2016
Haydarpaşa: Performance space | Bc. Michaela Benešová
Partneři:

Za finanční podpory:

Hlavní mediální partneři:

Záštita:

Mediální partneři:

Partnerské školy:

Organizátor:

www.yaa.cz

Cílem je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena je
udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy, a to jak na poli návrhu
domů, stavby měst a tvorby krajiny, ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. Vyhlášení výsledků proběhlo při galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 21. 9. 2016.
Cena Architekt roku 2016
MgA. Marcela Steinbachová
Za výbornou vlastní tvorbu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury.
Čestné uznání poroty
Michal Škoda
Za bezmála dvacetiletou prezentaci umění v pozici šéfkurátora českobudějovického Domu umění. Za výjimečné rozhodnutí zasvětit galerijní prostor prezentaci architektury.
Cena Architekt obci 2016
Město Litomyšl a Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice
Ocenění za spolupráci mezi architektem a obcí letos poprvé vypsáno Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj a časopisem Moderní obec v rámci ceny Architekt roku.

Hlavní partneři:

www.architektroku.cz

Záštita:

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH ŘEMESEL – SUSO

VÍTĚZOVÉ 20. ROČNÍKU
Už 20 let se setkávají studenti 2. ročníků oborů truhlář a zedník, aby v rámci postupových kol porovnali své
dovednosti, ve finále při veletrhu FOR ARCH se k nim přidává ještě soutěžní obor kameník a kamenosochař,
exhibičně obory sklenář, klempíř, parketář a podlahář, bednář, pokrývač nebo tesař. Do letošního ročníku se
zapojilo 20 škol z celé ČR a Slovenska.
„Jsem moc rád, že můžeme prezentovat řemeslo v takovém rozsahu právě na veletrhu FOR ARCH. To, co tu mohou
návštěvníci na vlastní oči vidět, je doufejme dostatečnou prezentací krásy a potřebnosti řemesla na dnešním trhu,“
uvedl mimo jiné generální ředitel ABF Tomáš Kotrč, který předával ceny letošním nejlepším dvojicím zedníků a truhlářů.

• OBOR ZEDNÍK
Marek Gruchala, Jakub Kormančík
SOŠ technická Námestovo
• OBOR TRUHLÁŘ
Jan Tomášek, Ondřej Růžička
SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5
• OBOR KAMENÍK A KAMENOSOCHAŘ
Filip Matoušek
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

HVĚZDY 20. ROČNÍKU

ocenění pro nejúspěšnější školy:
SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5 (obor truhlář)
SOŠ technická Námestovo (obor zedník)

www.suso.cz
Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel ABF, a.s.

Kameník a kamenosochař

Spolupráce s dětskými domovy
V jubilejním 20. ročníku proběhla spolupráce s pěti dětskými domovy v ČR a jedním na Slovensku. Mladí truhláři jim na postupových kolech a finále předali exteriérové lavice. Celkem bylo předáno 10 lavic a všechny
byly vyrobeny budoucími stolaři v rámci soutěžního zadání.
Kameníci opět na scéně
Již několik let je na ploše SUSO k vidění soutěž mladých kameníků ze škol SŠ kamenická a sochařská – Hořice
a AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou, kteří letos zpracovávali zadání „Bob zahradní“.
Cena časopisu Stavebnictví, cena hlavního mediálního partnera – SOŠ technická Námestovo
Ocenění Asociace českých nábytkářů a ABF pro pedagoga ročníku oboru truhlář, za odbornou přípravu
mladých stolařů získal Marek Kočí ze SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5.
Generální partner:

Hlavní partneři:

Disciplína ve vyzdění rohové obvodové stěny z broušených
cihel Porotherm - Wienerberger cihlářský průmysl

Záštita:

cihly · stropy · překlady · komíny

Partneři:

Hlavní mediální
partner:

Hlavní mediální
partner oboru truhlář:

Mediální partneři:

Truhláři finalizují venkovní lavici.

KONFERENCE

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2016
Již potřetí za sebou zahájila Konference ředitelů projektových společností 2016 mezinárodní stavební veletrh
FOR ARCH. V jejím průběhu se sešlo více než čtyři sta ředitelů projektových a architektonických společností,
kteří se zúčastnili diskuze o současném stavu, klíčových legislativních změnách a budoucnosti sektoru.
Ve dvou blocích věnovaných pozemnímu a inženýrskému stavitelství vystoupili přední představitelé vlády
a upřesnili návštěvníkům informace o EET, Stavebním zákonu, EIA a Zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Probírány byly rovněž projektové zakázky v oblasti pozemního stavitelství v letošním a příštím roce. Se zástupci státních organizací jako ŘSD, SŽDC, ŘVC, SFDI a ministerstva dopravy byl také diskutován strategický
plán výstavby hlavních dopravních tepen a vliv novely zákona EIA na délku příprav a výstavby silnic.
Na Konferenci ředitelů projektových společností byla zároveň představena nejnovější Studie projektových
společností 2016 zpracovaná analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP,
divize Weber, která shrnula prognózy, očekávání i aktuální problémy celého trhu. Z jejích výsledků vyplývá,
že v oblasti projektových prací bude zakázek nadále přibývat, přičemž firmy očekávají také růst tržeb, a to
i v dlouhodobém horizontu.
ORGANIZÁTOR

DOPROVODNÉ SEMINÁŘE | VÝSTAVY

VYBÍRÁME Z ODBORNÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU
BEZPLATNÉ STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM – ČKAIT
Organizátor: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ,
Středisko vzdělávání a informací
ŠKOLA SUCHÉ VÝSTAVBY
Organizátor: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
KONFERENCE HOTELOVÉ WELLNESS & SPA
Organizátor: ABF, a.s. a RAIN.cz, s.r.o.
PŘÍBĚHY PASIVNÍCH DOMŮ, AKTUÁLNÍ INFORMACE O NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM
Organizátor: Centrum pasivního domu
JAK KOUPIT BYDLENÍ – ESTAV.CZ
Organizátor: portál ESTAV.cz
KVALITA PRACÍ A MATERIÁLŮ VE STAVEBNÍM PROCESU
Organizátor: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
STAVBA PASIVNÍHO DOMU SVÉPOMOCÍ KROK ZA KROKEM
Organizátor: Svépomocí.cz s.r.o.
STÁTNÍ PROGRAMY NA PODPORU BYDLENÍ MMR A SFRB
Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Státní fond rozvoje bydlení
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBYTNÝCH BUDOV S PODPOROU Z PROGRAMU NOVÁ
ZELENÁ ÚSPORÁM
Organizátor: Státní fond životního prostředí České republiky
STANDARDY SLUŽEB INŽENÝRŮ A ARCHITEKTŮ – ČKAIT
Organizátor: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ,
Středisko vzdělávání a informací
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Organizátor: Topinfo s.r.o.
VĚTRACÍ KONCEPT
Organizátor: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

VÝSTAVY
STAVBA ROKU 2016
– veřejná celostátní neanonymní soutěž; prezentace 15 nominací z ČR a 3 nominací zahraničních
Pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

ZAHRANIČNÍ ÚČAST

Matchmaking Business Meetings – B2B obchodní jednání pro profesionály z oboru stavebnictví
Již čtvrtý ročník mezinárodních obchodních jednání Matchmaking Business Meetings FOR ARCH se uskutečnil na veletrhu 22. září 2016. Letošní účast byla rekordní, celkem se přihlásilo 121 firem z 12 zemí.
Jednání uspořádali vedle veletržní správy ABF, a.s. členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) – Centrum
pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden za spolupráce partnerů ze sítě EEN
a dalších institucí.
Akce se zúčastnilo 64 českých a 57 zahraničních firem, z toho 20 německých, 13 slovinských, 13 polských
a dále společnosti italské, španělské a letos poprvé i firmy ze zámoří – z Indonésie, Koreje a USA. Během
jednoho dne se uskutečnilo 258 schůzek a 30 jednání vyústilo ihned na místě k domluvení vzájemné spolupráce, jak mezinárodní, tak i mezi českými účastníky navzájem.
Mezinárodní obchodní jednání nejen ve stavebních oborech bude síť EEN pořádat i v roce 2017, pro podrobnější informace sledujte naše webové stránky: www.forarch.cz
Společnou expozici indonéských firem otevřel indonéský velvyslanec s delegací
Slavnostního zahájení veletrhu FOR ARCH se zúčastnila i indonéská delegace vysokých státních představitelů vedená indonéským velvyslancem Jeho Excelencí panem Aulia A. Rachmanem a generálním ředitelem
Odboru pro Spojené státy a evropské záležitosti z ministerstva zahraničí Indonésie panem Muhammadem
Anshorem.
Expozice indonéských firem na veletrhu představila především kvalitní indonéský teak a nový způsob označení, které musí veškeré legálně vyvážené dřevo z této země povinně uvádět. Stánky vystavovatelů prezentovaly i ukázky tradičního indonéského nábytku, který získává v posledních letech stále větší popularitu
i v České republice a který budil zájem návštěvníků po celou dobu konání veletrhu. Indonéské velvyslanectví
láká i tuzemské investory či vystavovatele na B2B veletrh v TRADE EXPO INDONESIA, který se bude konat
12.–16. října v Jakartě.
Úspěšně tak započala dlouhodobá spolupráce mezi výstavištěm PVA EXPO PRAHA a Velvyslanectvím Indonéské republiky. Na stánky indonéských vystavovatelů se tak můžete těšit i na dalších připravovaných
veletrzích v Letňanech.
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Německo-český řemeslnický dialog
Jak vypadají tradiční řemesla v éře digitalizace? Proč musí v Německu umět řemeslník zapojit kompletně chytrou domácnost a k čemu využívá drony? To a mnoho dalšího se mohli dozvědět účastníci
Německo-českého řemeslnického dialogu, který uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR společně s Řemeslnickou komorou v Drážďanech 22. 9. 2016 v Kongresovém sále na veletrhu
FOR ARCH 2016. Na akci se představily nejnovější světové trendy ve vývoji řemesla za účasti tuzemských
a německých mistrů jednotlivých oborů, cechmistrů a zástupců obou vlád.
Úvodní slovo pronesl doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, předseda představenstva AMSP ČR. Vyslechnout jsme si mohli proslovy a diskusní příspěvky například od europoslance pana Hermanna Winklera;
zástupce ministra financí Spolkové republiky Německo pana Hansjörga Königa; generálního konzula ČR
v Drážďanech dr. Jiřího Kuděly; dr. Jörga Dittricha, prezidenta Řemeslnické komory v Drážďanech; pana
Ing. Jiřího Koliby, náměstka ministra průmyslu a obchodu; Petra Bannerta, Ph.D., ředitele odboru středního
a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, MŠMT a dalších.
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SLOUČENÍ SOUBĚŽNÝCH VELETRHŮ
STAVEBNÍ KOMPONENTY
A MATERIÁLY, NÁŘADÍ
RECYKLACE A ČIŠTĚNÍ VODY
PROJEKTY A FINANCOVÁNÍ

STÍNICÍ TECHNIKA, OKNA, VRATA,
PLOTY, DVEŘE, SCHODY, PODLAHY

ELEKTROTECHNIKA,
ZABEZPEČOVACÍ
TECHNIKA A SLUŽBY
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
IT & KYBER OCHRANA
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VYTÁPĚNÍ
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
VZDUCHOTECHNIKA
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PRO STAVBU

BAZÉNY, SAUNY & SPA
STAVEBNÍ PRVKY
PRO WELLNESS TECHNOLOGIE
ZASTŘEŠENÍ
VYBAVENÍ A DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Pro příští ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se mimo jiné plánují velké organizační změny. FOR ARCH nebude nadále rozdělen podle oborů do souběžných veletrhů FOR STAV, FOR THERM, FOR
WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA, ale bude spojen do jednoho celku, který všechna dosavadní témata zastřeší
pod jedním názvem. Toto rozhodnutí je jednak zaměřeno na posílení značky FOR ARCH, a zároveň poslouží
ke zpřehlednění obsahu pořádané akce a efektivnější propagaci. Veškeré doprovodné materiály tak budou
nově v jednotném grafickém provedení, což návštěvníkům pomůže k mnohem snadnější orientaci.

PLÁNEK FOR ARCH 2017

STAVEBNÍ KOMPONENTY, MATERIÁLY A NÁŘADÍ

VYSTAVOVATELŮ

DVEŘE, SCHODY, PODLAHY

KOUPELNY,
SPA

BAZÉNY, SAUNY,
WELLNESS

DŘEVOSTAVBY

KRBY,
KAMNA,
VYTÁPĚNÍ

SUSO

STÍNICÍ TECHNIKA, OKNA,
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TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

fórum
Novinkou mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2017, který se bude konat 19.–23. 9. 2017, bude
dvoudenní Technologické fórum, které bude probíhat ve dnech 20.–21. 9. 2017 v Kongresovém sále,
PVA EXPO PRAHA.
Společnost ABF, a.s. jako organizátor akce tak umožní neformální setkání odborníků se zástupci státní správy a samosprávy. Ve spolupráci s MMR, MPO, MŽP budou představeny dotační programy na následující roky
a následně výrobci představí své technologické novinky. Přední výrobci z oboru stavebnictví, využití vody,
elektrotechniky, zabezpečení a vytápění představí investorům v krátkých intervalech výsledky vlastního
vývoje - nejnovější technologie a produkty. Investorům tak budou představeny dotační programy a následně
nové technologie a jejich možné využití.
Cíle Technologického fóra:

•
•
•
•

představení dotačních programů MMR, MPO, MŽP na další roky
napomoci obcím využít moderních technologií k úsporám, rozvoji a efektivní údržbě
představení nových technologií od špičkových firem daných oborů
zprostředkování kontaktů s techniky, projektanty a architekty

HLAVNÍ ODBORNÝ PARTNER:

PVA EXPO PRAHA

multifunkční

veletržní areál
v srdci Evropy...

... DISPONUJE PROSTOREM S JEDINEČNOU ROZLOHOU A ADAPTABILITOU

• nejmodernější veletržní prostory v Praze
• celková rozloha: 105 000 m2
• kryté výstavní plochy: 29 760 m2 (šest moderních ocelových výstavních hal)
• venkovní výstavní plochy: 6000 m2 (využití pro expozice, doprovodné programy, exhibice apod.)
• vstupní haly I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny
pro návštěvníky
• Kongresový sál, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 3000 míst v těsné blízkosti, 700 míst na parkovišti P+R
• strategická poloha: nedaleko pražského rychlostního okruhu,
konečné stanice metra C Letňany a mezinárodního letiště pro malá letadla
• v současnosti pokrývá 2/3 veletržního trhu v Praze

VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ HALA II

VSTUP
A

trasa C
stanice
Letňany

CHCETE OSLOVIT
STŘEDOEVROPSKÝ REGION,
FIRMY A ZÁKAZNÍKY?
PRONIKNOUT NA NOVÉ TRHY?
Již od dávných dob je Praha známá jako srdce střední
Evropy a křižovatka cest. Moderní evropská metropole
s výhodnou lokalitou pro vaše obchodní aktivity vám
kromě krás historického centra nabízí i moderní
výstaviště PVA EXPO PRAHA, nejmodernější a největší
veletržní areál v hlavním městě České republiky.
VÝSTAVNÍ HALY
jako jediné v Praze splňují náročná technická
kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších odvětví.
MULTIFUNKČNÍ AREÁL
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
K PREZENTACI VÝROBKŮ,
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
• veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• firemní prezentace, školení, večírky
• kulturní a společenské akce, festivaly, plesy, rauty,
koncerty, divadelní představení
• sportovní akce, turnaje, natáčení módních
přehlídek, reklamních spotů, filmování atd.

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY | VYTÁPĚNÍ, ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE |
ELEKTROTECHNIKA, ZABEZPEČENÍ | DŘEVOSTAVBY | BAZÉNY, SAUNY & SPA

www.forarch.cz

19.–23. 9. 2017

