Soubor veletrhů FOR FAMILY přilákal do
Letňan téměř 35 000 návštěvníků
Od 6. do 9. dubna 2017 proběhl v areálu PVA EXPO PRAHA soubor veletrhů pro rodinu
a volný čas FOR FAMILY. V šesti halách představilo produkty pro děti a nastávající
rodiče, seniory, domácí mazlíčky, cestování a ekologické formy dopravy celkem
254 vystavovatelů. Pro 34 231 návštěvníků, kteří akci navštívili, byl kromě tradičních
expozic připraven i doprovodný program uzpůsobený pro všechny věkové kategorie a
různé zájmové skupiny. Oficiálními vozy veletrhů FOR FAMILY byly automobily značky
FORD.
Čtyři dubnové dny patřilo letňanské výstaviště celé rodině. Veletrh FOR KIDS potěšil
všechny maminky, které pořídily kočárek, autosedačku, výbavičku pro miminko nebo
oblečení a doplňky pro větší děti. Veletrh FOR PETS přilákal nejen majitele domácích
mazlíčků, ale i samotné pejsky. Nejen pro ně byla přichystána pestrá nabídka novinek: krmiv,
pelíšků, obojků, vodítek nebo oblečení. Návštěvníci se mohli setkat i s odborníky a zhlédnout
ukázky práce se zvířaty. Na veletrhu FOR TRAVEL získali návštěvníci tipy na chystanou
letní dovolenou - připravena byla přehlídka firem z oblasti cestovního ruchu. Veletrh doplnila
výstava turistických známek. Na své si přišli i senioři, kteří na veletrhu AKTIV 55+ zhlédli
nabídku lázní, rehabilitační středisek nebo firem nabízejících mobilní techniku a produkty pro
volný čas. Oblíbený soubor veletrhů FOR FAMILY se letos rozrostl o salón ekologické
dopravy EkoAuto. Nechyběl ani atraktivní doprovodný program, skákací městečko,
fotokoutek pro děti i zvířátka nebo dudlíkový strom. Na své si tak přišel opravdu každý! To
dokládá i číslo – veletrh v letošním roce navštívilo téměř 35 000 návštěvníků.
Rozdána byla ocenění Grand prix za nejinovativnější výrobek. Grand prix veletrhu FOR
KIDS získal kočárek TITO. Porotu si získal svým unikátním systémem pružení a příznivou
cenou. Čestná uznání si odnesl Kouzelný kohoutek s ozubenými tvary Yookidoo a dětské
láhve na vodu IQBottles – Home Boy. Odborná porota ocenila na veletrhu FOR PETS cenou
Grand Prix RAW RAW Freeze Dried - čerstvé maso sušené mrazem. Čestné uznání získal
sirup z hlívy ústřičné ZDRAVÔ NA IMUNITU a FELIWAY – kopie kočičího feromonu. Veletrh
AKTIV 55+ ocenil Wellness hotel BRDY a veletrh FOR TRAVEL batoh X-LIGHT PACK.
Další ročník souboru veletrhu FOR FAMILY se uskuteční do 12. do 15. dubna 2018.

