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FOR FISHING / Místo konání: PVA EXPO PRAHA / Organizátor: ABF, a.s. / Počet vystavovatelů: 181
Vážení vystavovatelé
a obchodní partneři,
dovolte mi touto cestou vám ještě jednou
poděkovat za vaši účast na 8. ročníku
veletrhu FOR FISHING. Veletrhu se
celkem zúčastnilo 181 vystavujících firem,
které představily své expozice ve 4 halách
na hrubé výstavní ploše 14 000 m2.
Veletrh navštívilo celkem 31 073 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

OFICIÁLNÍ VOZY:

„Český Ford jako titulární partner společnosti ABF, a.s.
chápe význam a úroveň veletržních akcí PVA EXPO PRAHA
a vždy rád využije možnost prezentace produktů a služeb
zájemcům ze stran odborné veřejnosti i fyzických osob. O vozy
Ford byl opět velký zájem jak mezi návštěvníky, tak i mezi
samotnými vystavovateli. Představili jsme totiž modely vhodné
pro podnikání i pro soukromé a rodinné využití. Vozy jsou
vyvíjené nejen s ohledem na bezpečnost, ale i design, který
nezestárne. Mohou tak být skvělým doplňkem k modernímu
bydlení. Partnerství se společností ABF považujeme za ideální
symbiózu, ve které chceme samozřejmě pokračovat.“
Libor Beneš, Marketing Manager,
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

Krytá výstavní plocha: 14 000 m2

/ Počet návštěvníků celkem: 31 073

SOUTĚŽE

Soutěž TOP EXPO
Do soutěže se zapojilo 175 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 to neměla vůbec jednoduché.
Nakonec se porota rozhodla udělit cenu TOP
EXPO do 99 m2 firmě ZEBCO EUROPE GmbH
a cenu TOP EXPO nad 99 m2 firmě SPRO B.V.

Soutěž GRAND PRIX
Letos bylo do soutěže GRAND PRIX přihlášeno 17
exponátů, které hodnotila odborná porota ve složení: Tomáš Kotrč – generální ředitel společnosti
ABF, a.s. a Michal Sedláček – manažer veletrhu
FOR FISHING. Porota se nakonec shodla a ocenila
4 exponáty v kategoriích:
RYBOLOVNÁ TECHNIKA SUMCAŘINA nebo
MOŘSKÝ RYBOLOV:
firmě D.A.M./RYBÁŘSKÉ POTŘEBY CZ za produkt NAVIJÁK D.A.M. QUICK COMBAT 10 000 FD
RYBOLOVNÁ TECHNIKA FEEDER nebo PLAVANÁ:
firmě CHYTIL za produkt KŘESLO KORUM
ACCESSORY CHAIR X25
RYBOLOVNÁ TECHNIKA KAPRAŘINA:
firmě ZENERGO a.s.
za produkt ZÁTĚŽE UFO SINKER
RYBOLOVNÁ TECHNIKA PŘÍVLAČ nebo MUŠKAŘINA:
firmě JAKUB VÁGNER RYBÁŘSKÉ POTŘEBY za
produkt PRUT WESTIN W4 VERTICAL JIGGING -T QL

DOPROVODNÝ PROGRAM FOR FISHING
PŘEDNÁŠKY
Na 8. ročníku veletrhu FOR FISHING se představilo celkem 18 přednášejících. Návštěvníci měli na výběr
množství rybolovných technik, mohli se zúčastnit celé řady přednášek – Josefa Konopáska, Karla Nikla,
Alana Blaira, Stefana Seuße, Martina Lockeho 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 rybářský katamarán Ondatra v hodnotě 19 990
Kč, kterou sponzorovala firma BOAT STORE, www.boatstore.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.mrk.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 velkou mediální kampaň na TV PRIMA v hodnotě
přesahující milión korun.
ODBORNÉ ČASOPISY:
Rybářství, Kajman, Kapr a Kaprománie
INTERNET:
Mrk.cz, Carpfishing.cz, Nachytáno.cz
OUTDOOR:
Billboardy a digiboardy po celé ČR

8. RYBÁŘSKÝ VELETRH

RÁDIA:
Rádio Blaník, rádio City, Fajn rádio a Frekvence 1

NEJVĚTŠÍ
RYBÁŘSKÝ
VELETRH
V ČR

TV:
TV Prima, Prima Zoom, ČT 2, Fishing and Hunting a Sport Aréna
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8. RYBÁŘSKÝ VELETRH
• NEJVĚTŠÍ RYBÁŘSKÝ VELETRH V ČR
• VÝSTAVNÍ PLOCHA PŘES 14 000 m2
• VÍCE NEŽ 150 VYSTAVOVATELŮ
• ZASTOUPENO PŘES 800 RYBÁŘSKÝCH ZNAČEK
• VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE ČRS ZA ROK 2016
• BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

VYHRAJ
KATAMARÁN
ONDATRA

• MUŠKAŘSKÁ PLOCHA
• PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na www.ticketstream.cz

V HODNOTĚ

19 990 Kč

www.forﬁ
rﬁshing.cz
shing.cz
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OHLASY VYSTAVOVATELŮ
Jakub Vágner, JAKUB VÁGNER RYBÁŘSTVÍ
Veletrh FOR FISHING 2017 v mých očích upevnil svou pozici předního rybářského veletrhu celoevropského
významu. Potěšil mne rekordní zájem vystavovatelů, kteří pocházeli z 12 různých zemí a představili
návštěvníkům přes 800 rybářských značek. Výstavní haly se stovkami expozic přilákaly do Prahy nespočet
rybářských celebrit z České republiky i ze zahraničí, zkušené rybáře, ale také celé rodiny s dětmi, z čehož
mám velkou radost. Osobně se těším na spolupráci při 9. ročníku veletrhu FOR FISHING 2018 a všem
rybářům přeji Petrův zdar.
Martin Podlesný, Český rybářský svaz - odborný referent (dotace, propagace, ichtyologie),
zástupce hospodáře na ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice a Morava 24
FOR FISHING opět potvrdil svou významnou pozici v oblasti rybářských veletrhů a výstav v rámci Evropy.
Přípravný tým veletrhu a vystavovatelé si dali záležet a pro návštěvníky vytvořili příjemnou rybářskou
atmosféru. Svědčila o tom spokojenost vystavovatelů a hlavně hojná účast návštěvníků.
Roman Veselý, FOX INTERNATIONAL
Letošní ročník 2017 byl již třetím, kdy se firma Fox účastnila se svou expozicí výstavy FOR FISHING. Z mého
pohledu je vidět, že úroveň této výstavy se neustále posouvá dopředu, a to se projevuje nejen na počtu
návštěvníků, ale hlavně na počtu vystavovatelů. I velikost naší expozice vzrostla v tomto roce až na 300
metrů čtverečních. To svědčí o tom, jakou důležitost přikládá firma Fox International této výstavě. Co velmi
kvituji, jsou široké chodby mezi jednotlivými expozicemi, a tím i při velké návštěvnosti nemá návštěvník pocit
stísněnosti, jako to bývá pravidlem na jiných výstavách.
Libor Beneš, Marketing Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
I účast na veletrhu FOR FISHING může český Ford hodnotit velmi pozitivně. Velký zájem byl o všechny
vozy a někteří návštěvníci výstavy se na náš stánek vraceli opakovaně. Nejvíce zaujal nejprodávanější
terénní pick-up v ČR (v 2015-2016), model Ranger a crossover Ford S-MAX. V partnerství společností
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. a ABF, a.s. vidíme ideální symbiózu, ve které chceme samozřejmě
pokračovat. Cílové skupiny obou firem se protínají.
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
• ADLER
• Adventure Centrum - Hobie Fishing kajak
• ALBASTAR s.r.o.
• Aleš Václavík
• AQUANTIC TEAM - Výboh Pavel
• AUKRO s.r.o.
• BADYN s.r.o.
• BETIS spol. s r.o.
• Betten rorbuer
• Bláha & Hudek s.r.o.
• Blanka Aulichová
• BLINKER
• BOAT STORE
• BOBR - Petr Boržik
• Bohemia Marine
• Bohumil Graman VLACEJ.CZ
• BTJ, s.r.o.
• BUENA VISTA FISHING S.L.
• Carp Killers
• CARP SECRET
• CARP-B E&I s.r.o.
• CARPHOUSE.CZ - Miroslav Bradávka
• CEVOX s. r. o.
• Český rybářský svaz, z. s.
• Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Těžce
tělesně postižení rybáři Kladruby

• Dallmayr Vending & Office, k.s.
• Daniel Řezníček
• DECASPORT s.r.o.
• DEEPER FISHFINDER - Michal Jiráň
• DEVICT BOATS - Michal Jiráň
• DOC FISHING s.r.o.
• DORADA ATLANTIC s.r.o.
• Egerfish s.r.o.
• ENERGOFISH Kft.
• Feelfree Kayak EU Sp. z o.o.
• FF Techmont, s.r.o.
• Fiord s.r.o.
• FISH-PRO s.r.o.
• Fishery Steffan GmbH
• Fishing & Hunting TV
• FISHING ART
• Fishing Invest s.r.o.
• Fishing Travel Agency, s.r.o.
• Fishingsport.cz
• Fishmen fishing s.r.o.
• FLAJZAR, s.r.o.
• FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
• Fox International Group Ltd.
• FT Fishing s.r.o.
• GARANT BAITS s.r.o.

• GMF AQUAPARK PRAGUE a.s.
• GRAFFishing & hunting David Lužný
• GUMOTEX, a.s.
• HARBAK GARD
• Hinders.Zia, s.r.o.
• HOBBY - G, s.r.o.
• HOTSPOT DESIGN - David Fořt
• HyperMedia, a.s.
• Hyundai Praha Domanský s.r.o.
• Chytej s.r.o.
• Chytil - Ludmila Šustrová
• IMPERIAL BAITS - David Fořt
• INDIANA s.r.o
• INFINITY BAITS - Petr Pudil
• Ing. Roman Küršner
• Jakub Vágner
• Jakub Vágner Rybářství a.s.
• JAMIJA Business s.r.o.
• Jan Dufek
• Jan Seidl
• Jana Seitz
• Jaroslav Těšínský - JET FISH
• Jezero Katlov
• Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Fakulta rybářství

OHLASY NÁVŠTĚVNÍKŮ... 								 ...server Mrk.cz
lampik – Byl jsem poprvé a bohužel jen pár hodin, tolik věci, až mi z toho šla hlava kolem. Je fajn si
to vše osahat a těch výrobků voňavých věci, pěkný vyber z ostrovu, jen při tom běhání sem si koupil
akorát voňavky od Slováků, myslím Garant. Fajna věc na zimní večery viz foto trenažer zdolávání ryb.
lapp – Tak já už to mám úspěšně za sebou. Na čtvrtek mi přišlo, že je tam dost lidí. Stál jsem frontu
k bankomatu... Absolvoval jsem pár hrabáren, ze kterých jsem ukořistil robin red koule za půlku a jakési zelené nudle ve tvaru válečku s příchutí šnek. Málem jsem si odnesl prut na vláčku, ale nakonec
jsem rád, že jsem se od toho stánku nechal odtáhnout. Zakoupil jsem vlasce, brýle, nůž a další nádhery. Největší radost byla doma ovšem z rybích omalovánek od rybsvazu. Mivardi, Kaprspec, Feichtinger,
Chytil, a další... klasika jako každoročně. Překvapilo mě kolik existuje firem, které vyrábějí a prodávají
koule, kulky, kuličky, bůstry, dipy apod. Toho tam bylo fakt bambilion. Plánovitě jsem šel zkouknout
neprodejní stánek SPRO, chtěl jsem vidět nové navijáky i pruty. Když pominu design (který by někomu
sedět nemusel, ale mě je to putna), pak se mi líbil i Red, i BlackArc, Dassault. Zeno moc ne. Nasci od
Shimana bylo taky ucházející. Potěšilo mě, že prodejce, kterého mám 5 minut autem od baráku bude
mít od letoška taky SPRO. Tu sobotu vám nepřeju. Bude to mazec pekelec.
tuzkar – Dnes jsem byl na výstavě...super akce...moc se mě tam líbilo..mrkněte se pro manželky na
ty skleněné prkénka s fotkami ryb...v hale 5
bedna – No musím uznat, že letošní výstava mě dostala. Oproti poslední návštěvě (cca 5 let nazpět) to
bylo o parník jinde. Musím smeknout před pořadateli, kam až tu „prodejní“ výstavu dostali. Tři hodiny
jsme tam chodili a stejně všechno neprošli. :-)
TymCat – Mne osobne se libilo, ze tam letos bylo tolik vystavatelu a byl fakt ohromnej vyber ruznych
znacek. Proste bylo na co koukat.
Luke21 – Za mne byla výstava super. Splnila to, co jsem očekával, tedy to, že jsem si omrknul a osahal věci, které jsem potřeboval. (Od toho dle mě je výstava a né, abych nakoupil ve slevě.) Konkrétně
jsem se rozhodoval mezi čtyřmi navijáky a lehátkem. Vidět a osahat si ty navijáky mi pomohlo se
rozhodnout při výběru mnohem více, než podle parametrů a obrázků na internetu. Lehátko jsem si
vyzkoušel a jen se utvrdil, že jej chci. Mimo to jsem se díky výstavě viděl s mnoha přáteli, které jsem
měl mezi vystavovateli.
• Josef Konopásek
• JV Electronics
• JV Rybářské potřeby s.r.o.
• Kajman rybářský časopis
• KamikazeCarp
• Kapr
• Kaprařská speciálka
• Kaprománie
• Karel Nikl s.r.o.
• Kateřina Zaibertová
• Kayakfishing.cz s.r.o.
• KEMP IDEAL s.r.o.
• Kenart CZ
• Kevin Nash Group PLC
• KÖNIG - SURF, s.r.o.
• Kronium.cz - Svítilny Fenix
• LOS - CORMORAN - Daniel Los
• Lubomír Blažek - LB FISH
• Lukáš Krása
• MAJOR CRAFT - Michal Jiráň
• MARINE s.r.o.
• Marta Nádeníčková Skleněné obrazy, grafické sklo
• Martin Mráz - sumcak.cz
• Mastodont Baits s.r.o.
• MAX carp s.r.o.

• Městská část Praha 18
• Metrie s.r.o.
• Meva a.s.
• Mezinárodní inovativní kancelář s.r.o.
• Mikbaits, Michal Kučera
• Milan Tomík - RYBÁRSKÉ POTREBY KIMOT
• Miloslav Jahoda
• Miroslava Volfíková
• Monfish s.r.o.
• Monika Prouzová
• MOSS.SK, s.r.o.
• MRK.CZ s.r.o.
• Muškařská plocha
• NAUTIG SE
• NIKWAX CZ,s.r.o.
• NK Trade Consulting, s.r.o.
• NORMARK s.r.o.
• Otradovský Tomáš - H2O baits
• PAD AUTO s.r.o.
• PATAGONIA Flyfishing
• Petr Kopecký
• Petr Novotný
• Pískovna Ostrá
• Polarized - Monika Janáčková
• Poseidon-Angelsport OHG

• Premium tackle, Josef Schmid
• PROCAMPING - Auto Kora top s.r.o.
• Progressive Baiting
• Přemysl Čejp - Bejsfish
• R-Kontakt CZ s.r.o.
• Radek Schiel
• Radek Výmola
• Radim Slepánek
• Radomil Horák SBS BAITS
• Renata Spudilová - Rybářské a chovatelské potřeby
• René Hejna
• Revír a kemp Brodský
• RIDGE MONKEY - David Fořt
• Richard Kamas - KAMASON
• Richard Popadinec
• RR BAITS s.r.o.
• RYBÁŘ spol. s r.o.
• RYBAŘENÍ NA KOPĚ
• Rybářské potřeby STANO
• Rybářské potřeby U Habakuka
• Rybička - MV s.r.o.
• SAENGER CZ & SK
• SENSAS S.A.
• SKLÁDACÍ LOĎ
• SLOVIMEX TRADE s.r.o.

• Splashbaits.cz s.r.o.
• Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
• Sportovní rybolov Hruškov, s.r.o.
• SPRO N.V.
• Starfishing - VELKÁ RYBA
• Starfishing s.r.o.
• Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola Vodňany
• Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba
Krčína, Třeboň
• Tomáš Blažek
• Tomáš Hokr
• Tomáš Sýkora - TOMMI FLY
• TRAPPER spol. s r.o.
• U.F.O. Fishing s.r.o.
• UFOSINKER
• VASR.cz
• VIDIX - Ondřej Filip
• WORLD FISHING s.r.o.
• WoSo trade s.r.o.
• YACHTER.SK s.r.o.
• Zdeněk Hofman - DEXEMPO
• Zebco Europe GmbH
• ZERP - Rybářské potřeby
• ZICO CZ s.r.o.

OBCHODNÍ
A MARKETINGOVÝ
ŘEDITEL

Martin František Přívětivý
T: +420 222 291 126
M: +420 728 866 220
privetivy@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.
ZÁŠTITY A PARTNEŘI

VEDOUCÍ OT SPORT
A MANAŽER VELETRHU

Michal Sedláček
T: +420 225 291 135
M: +420 739 003 166
sedlacek@abf.cz

Záštity

Generální partner

Partneři

Odborná garance

PRODUKČNÍ VELETRHU

Michaela Holcová
T: +420 225 291 264
M: +420 603 385 666
holcova@abf.cz
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Mediální partneři

FAKTURACE

Jiřina Nováková
T: +420 225 291 144
fax: +420 222 891 194
novakova@abf.cz

ZVEME VÁS NA
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Pořadatel:

www.abf.cz

Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
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