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návštěvníků
vystavených jízdních kol, z toho
elektrokol
novinářů akreditovaných v tiskovém středisku
vystavovatelů ze
z emí (Rakousko, Německo, Velká Británie,
Slovensko, Taiwan, ČR)

17 000 m kryté výstavní plochy
81 % stejných firem se zúčastnilo loňského i letošního veletrhu
87 % letos vystavujících firem předběžně uvažuje o účasti také
2

v roce 2018

Spektrum návštěvnosti veletrhu

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský a Západočeský kraj
Severočeský kraj
Východočeský kraj
Jihomoravký kraj
Severomoravský kraj

Zdroj: předprodej vstupenek TICKETSTREAM
Foto v závěrečné zprávě: VSA Xtreme s. r. o., Petr Bureš, MTBS.cz

ZAHÁJENÍ VELERHU
Již 8. ročník veletrhu slavnostně zahájili Ivan Kabický, starosta MČ Praha 18, Jiří Aster, člen dopravní komise Svazu
měst a obcí, Stanislav Kozubek, sekretář Českého svazu cyklistiky, a dále přední čeští cyklisté Michael Boroš, mistr
ČR v cyklokrosu a Kristián Hynek, bronzový medailista z MS maratonu horských kol.
Za ABF, a.s. se zahájení dále zúčastnili Daniel Bartoš, ředitel veletržní správy ABF a Pavel Hájek, ředitel obchodního
týmu Sport.

Na veletrhu jsme přivítali i další známé sportovní tváře, například Martinu Sáblíkovou, českou rychlobruslařku,
trojnásobnou olympijskou vítězku a několikanásobnou mistryni ČR, Evropy i světa. Dále Jaroslava Kulhavého,
cross-country cyklistu, který vyhrál ve své disciplíně vše, co se dalo, je mistr ČR, Evropy, světa, má zlatou i stříbrnou
medaili z OH. A také Ondřeje Cinka, bronzového medailistu z mistrovství Evropy a světa v silniční cyklistice a Petra
Vakoče, mistra ČR a stříbrného medailistu z mistrovství Evropy v silniční cyklistice.
“I bikeři se zajímají a potřebují automobily. To se potvrdilo na výstavě
FOR BIKES, kde český Ford z pozice titulárního partnera společnosti
ABF, a.s. prezentoval své nejpopulárnější modely. Nejvíce zájmu logicky budilo 8-9místné Tourneo Custom, jehož prostorný a variabilní
interiér snadno pojme i jízdní kola. Doslova v obležení byly i vozy kategorie SUV a crossover, Fordy Kuga a S-MAX. V partnerství společností FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. a ABF vidíme ideální symbiózu,
ve které chceme pokračovat. Cílové skupiny obou firem se protínají.”
OFICIÁLNÍ VOZY:

Libor Beneš, Marketing Manager,
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

NOVINKY ZE SVĚTA KOL

ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ REGIONY
Veletrh nabídl v rámci sekce Regiony nejnovější aktuality a ucelené informace o možnostech cyklistiky a cykloturistiky ve
všech regionech ČR. Letos se na veletrhu prezentovaly i rakouské regiony a informační centra.
Jednotlivé kraje, oblasti a organizace představily návštěvníkům ve svých expozicích tipy na výlety na kolech, cyklistické akce,
možnosti ubytování a další aktivity spojené s rekreační jízdou na kole a navazujícími sportovními i rekreačními činnostmi.

FOR E-BIKES
I letos byla návštěvníkům veletrhu představena speciální hala FOR E-BIKES věnovaná elektrokolům, jejichž obliba neustále
stoupá.
Návštěvníci si zde mohli nejen kola prohlédnout, ale také vyzkoušet na testovací dráze. V průběhu veletrhu testovalo kola
téměř dva a půl tisíce lidí.

GRAND PRIX

NEJLEPŠÍ
CYKLISTICKÝ
KOMPONENT
1.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 27 exponátů, z toho v kategorii Nejlepší kolo 6 exponátů, v kategorii Nejlepší elektrokolo
7 exponátů a v kategorii Nejlepší cyklistický komponent 14 exponátů.
Vítězem v kategorii kol se stal TREK SLASH 9.9 SHOP LIMITED, druhé místo získal GHOST SL AMR 7, třetí místo bylo
uděleno stroji ROCKYMOUNTAIN ELEMENT 990 RSL.
V kategorii Nejlepší elektrokolo získal první místo exponát LAPIERRE OVERVOLT AM 900+, druhé místo SPECIALIZED
TURBO LEVO FSR 6FATTIE a třetí místo ROCK MACHINE BLIZZARD ELTD..
V kategorii Nejlepší cyklistický komponent byly vítězem vyhlášeny chytré hodinky GARMIN FENIX 5, druhé místo získala sada
na opravu bezdušových plášťů DYNAPLUG MICRO PRO KIT, a třetí místo obsadila přilba POC OCTAL X..
NEJLEPŠÍ KOLO

NEJLEPŠÍ ELEKTROKOLO
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TOP EXPO
HLAVNÍ
VÝHRA PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
Hlavní výhru do soutěže pro návštěvníky, kolo
Cube Stereo 140 HPA Pro v hodnotě 63 990
Kč, věnovala firma Cyklosport RIK s.r.o.
Losování výhry proběhlo na expozici firmy
Cyklosport RIK. Bohužel výherce nebyl v době
vyhlášení přítomen, proto mu byla výhra
slavnostně předána v prodejně dealera v Hradci
Králové.

SILVINI S.R.O.

MOIRA CZ, A.S.

UNIVERSE AGENCY

BIKE FUN INTERNATIONAL

4EVER

ÖSTERREICH WERBUNG

BP LUMEN

MERIDA CZECH

Na veletrhu byly bedlivě posuzovány nejen prezentované exponáty, ale i samotné expozice vystavovatelů. Za nejatraktivnější
expozice byly oceněny tyto firmy: BP LUMEN s.r.o., MERIDA CZECH s. r. o., MOIRA CZ, a.s., Österreich Werbung, 4EVER,
s.r.o., SILVINI s.r.o., Universe Agency s.r.o., Bike Fun International s.r.o.

Vyhrajte kolo

Cenu věnuje ﬁrma
CYKLOSPORT RIK s.r.o.

Cube Stereo 140 HPA Pro
v hodnotě

27,5˝

63 990 Kč!
VSTUPENKY NA VELETRH V PŘEDPRODEJI V SÍTI
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MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ PODPORA
OUTDOOROVÁ REKLAMA
Letos jsme v marketingové kampani využili od společností Europlakát a euroAWK 130 kusů billboardů a 10 kusů bigboardů
v Praze, Brně, Pardubicích a Hradci Králové. Od Dopravního podniku hl. m. Prahy jsme měli pronajato 640 kusů reklamních
nosičů v metru a bylo provedeno 50 kusů výlepů bannerů na tramvajích v Praze. Dále jsme na Štvanici zajistili instalaci
mega banneru o ploše 130 m2. Banner byl umístěn na jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Praze.
REKLAMA V HROMADNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
ČT sport, ČT24, TN.cz
RÁDIA – 133 rádiových spotů na rádiích Frekvence 1, Evropa 2, Radiohouse, Blaník a 40 spotů na internetových rádiích.
Reklamní propagace v rádiu byla cílena zvláště na severní a jižní Moravu a Slezsko.
REKLAMA NA INTERNETU
Flash bannery, informace o akci a PR články se zobrazovaly na nejznámějších odborných internetových stránkách,
cyklistických, sportovních a informačních serverech: www.mtbs.cz, www.ivelo.cz, www.supercycling.cz, www.kolo.cz,
www.damynakole.cz, www.kbelycyclingteam.cz, www.czechtourism.cz, www.electricbikeaction.cz, www.roadcycling.cz,
www.nakolejensprilbou, www.kudyznudy.cz, www.praha.eu, www.cistoustopou.cz, www.active-sport.cz, www.facebook.com/cdrail,
www.kamven.cz, www.nakole.cz, www.cyklistevitani.cz, www.greenways.cz, www. labska-stezka.cz, www.prahaviden.cz,
www.vinarske.stezky.cz, www.cyklofest.cz, www.letnanskelisty.cz, www.letnany.cz, www.hyperinzerce.cz, www.seznam.cz,
www.aukro.cz.
INZERCE V ODBORNÝCH ČASOPISECH
Již tradičně inzerujeme v časopisech VELO, Elektrokola, Cykloturistika, 53x11, Dovolená na kole, ElectricBike, BIKE+Peloton,
ČD PRO VÁS, Letňanské listy a v deníku Metro.
PROPAGACE NA ZÁVODECH
Galaxy série − www.galaxy-serie.cz, TOI TOI cup − www.cyklokros.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
ZÁVODY
Součástí doprovodného programu veletrhu byl 2. ročník závodu pro profesionály AUTHOR SILNIČNÍ KRITÉRIUM,
který proběhl první den konání veletrhu. Suverénním vítězem závodu se stal stejně jako loni Vojtěch Hačecký (ELKOV
AUTHOR cycling team), druhé místo obsadil Tomáš Okrouhlický (Topforex-Lapierre Pro cycling team) a na třetím místě
se umístil Alois Kaňkovský (ELKOV AUTHOR cycling team).

Další závod, jenž pro změnu veletrh uzavřel, byl třetí ročník závodu pro veřejnost HERVIS RACE FOR BIKES. Letos byl
na 45kilometrové trati nejrychlejším mužem Jan Škarnitzl (Sram Mitas Trek) před Martinem Stoškem (Symbio + BMC)
a svým stájovým kolegou Josefem Jelínkem.
Závodu žen jasně dominovaly slečny týmu Ghost: 1. Vendula Kuntová, 2. Lenka Fridrichová a 3. Zuzana Wernerová.

DOPROVODNÉ AKCE
Veletrh FOR BIKES 2017 i letos nabídl divácky atraktivní doprovodný program. Jezdci freestyle BMX se snažili v závodech
předvést to nejlepší. A bylo se na co koukat!
Pro letošní ročník byla pro jezdce i návštěvníky připravena zcela nová řada překážek Mercedes-Benz AIRBOX setup, která
měla u příležitosti veletrhu své představení a premiéru. Mimo nové řady překážek byly v Mercedes-Benz FOR BMX aréně
k vidění expozice s různými programy od všech zapojených partnerů arény.
Hlavním dnem programu Mercedes-Benz FOR BMX arény byla sobota s BMX contestem za účasti téměř kompletní české
špičky park jezdců i jezdců ze Slovenska a Polska. Jezdecká i divácká účast byla velmi dobrá a atmosféra odpoledne fantastická.
Nové překážky tak byly dostatečně prověřeny a vyzkoušeny. Ohlasy jezdců byly jen pozitivní.
Nejlepší výkony předvedli tito jezdci - první místo vybojoval Zdeněk Pešek (Litomyšl), druhé místo obsadil Erik Figar (Brumov,
VSA Xtreme team), na třetím místě se umístil David Janáč (Bylnice, VSA Xtreme team) a čtvrté místo obsadil Jakub Benda
(Stráž pod Ralskem).
Kromě skvělé podívané byla v hale připravena Author jízda zručnosti, kde si návštěvníci mohli na malých překážkách
zkoušet nová dětská horská kola.
Jan Valenta, VSA Xtreme s.r.o.

ŘEKLI A NAPSALI...

TESTOVACÍ
DRÁHY
Stejně jako v minulých letech jsme připravili pro
návštěvníky všech věkových kategorií testovací
a dovednostní dráhy pro elektrokola, horská
i dětská kola. Letos testování využily přes tři
tisíce přítomných.

“Značka Author na veletrhu odprezentovala jak standardní kolekci kol a příslušenství Author pro letošní rok, tak i novinku
se kterou přicházíme poprvé v letošní sezóně, prodej kol koncovému zákazníkovi za zvýhodněnou cenu při dodržení kompletního servisu v maloobchodní prodejně - Author Direct. Již v průběhu veletrhu jsme zaznamenali, že návštěvníci naší
expozice mají čím dál tím větší povědomí o cyklistickém vybavení a přišli na veletrh cíleně. V celkovém hodnocení úrovně
veletrhu a naší účasti na něm, jsme akci vyhodnotili jako velice zdařilou! K úsměvu na našich tvářích přispělo i ocenění
TOP EXPO za náš stánek.”
Karel Říha, Brand Manager, Universe Agency spol. s r.o.
“Letošní FOR BIKES byl z našeho pohledu více než úspěšný, kdy na většině expozic bylo po celou dobu veletrhu dost rušno.
Nakonec ani krásné jarní počasí neodradilo návštěvníky od cesty na veletrh. Jako přínos hodnotím prodloužení otevírací
doby v pátek večer, kdy je možné veletrh navštívit i po práci. Pozitivní je i změna složení návštěvníků, kdy radikálně ubylo
sběračů reklamních předmětů a naopak návštěvníci mají větší zájem o konkrétní modely, technologie a další zajímavosti.”
Jakub Truksa, firma Bretton s.r.o.
“Letošní ročník veletrhu FOR BIKES 2017 hodnotíme velice pozitivně. Je vidět, že úroveň výstavy roste s každým ročníkem
a organizační tým udělal opět velký kus práce. Je fajn, že se z čistě oborové výstavy stává výstava, která je otevřená široké
veřejnosti a myslím si, že i díky zvýšené poptávce o elektrokola se struktura návštěvníků trochu změnila. To osobně vnímám
velmi kladně, jelikož je výstava pestřejší a pro vystavovatele rozmanitější. Velkou výhodou je také možnost vyzkoušení elektrokol
na testovací dráze, které většina návštěvníků využije a získá tak ideální možnost si kolo a elektrokolo nejen prohlédnout,
ale i vyzkoušet. Pokud se podaří nastolený trend udržet, může veletrh FOR BIKES konkurovat větším evropských výstavám
a díky tomu přilákat další zajímavé značky a vystavovatele, což by jistě přitáhlo ještě více návštěvníků.”
Bc. Lukáš Drahovzal, manažer komunikace s klienty, firma AKUMO.cz
“Co se týče letošního veletrhu FOR BIKES 2017, jsme velmi spokojeni se spoluprací ze strany FOR BIKES organizátorů. Vše
jsme začali připravovat s předstihem, včetně ploch, kdy veškerá rezervace místa proběhla dle požadavků. Jsme spokojeni
s volbou haly, místa a rozlohy. Jestli budeme příští rok vystavovat, zvolíme stejnou variantu. Po celou dobu jsme neměli
žádný problém, který bychom museli řešit.”
Zuzana Géryková, Marketing Specialist, firma BIKE FUN International s.r.o.

...O VELETRHU
“Komunikace a veškeré služby od ABF hodnotím jako perfektní a vše, co jsme potřebovali, nám bylo splněno a umožněno.
Tento veletrh je pro nás důležitý s ohledem na koncového zákazníka, zejména pro prezentaci našich novinek a zásadního
prodejního sortimentu. Za firmu Bottico spokojenost max!”
Václav Utinek, majitel, firma BOTTICO s.r.o.
“V dnešní virtuální době získávají věci, na které si lze fyzicky sáhnout, stále vyšší hodnotu. Trend a omámení nekonečnými
možnostmi internetu se obrací a navrací k pravým hodnotám. Kdo si myslel, že veletrhy zaniknou, protože vše se dá přece
vygooglovat, mýlil se stejně, jako ti, co předpovídali zánik knihy při nástupu filmu nebo zánik tištěných médií při rozvoji internetu a digitálních médií. Lidé se chtějí setkávat, vidět na vlastní oči, popovídat si, dostat odpovědi na své otázky, sáhnout si.
Přes skvělé jarní počasí, které potenciální návštěvníky lákalo spíše do přírody a na kolo, se jich na veletrhu FOR BIKES 2017
sešlo dost na to, aby šlo směle tvrdit, že tento veletrh má smysl.”
Martin Raufer, cyklistické magazíny vydavatelství V-Press
„Veletrhu FOR BIKES se účastníme již několikátým rokem a jsme rádi, že se stále zvyšuje množství návštěvníků i vystavujících.
Cyklistika je dynamické odvětví, které má stále co nabídnout, a to jak v technologiích, tak v zážitcích. FOR BIKES je akcí,
která nám umožní setkat se s lidmi, pro jejichž spokojenost cyklistiku v Praze rozvíjíme.”
Mgr. Sylva Švihelová, Magistrát hl. m. Prahy, odd. rozvoje dopravy
“Máme za sebou nejúspěšnější ročník veletrhu. Naším cílem bylo prezentovat to nejlepší ze značek Cannondale/GT a Sram.
Vsadili jsme na kvalitu, ale zároveň jsme chtěli zákazníkům dát možnost sáhnout si na produkt a vystavit co nejvíce exponátů.
Letošní ročník potvrdil velmi dobrý start cyklistické sezóny 2017 a tah zákazníků na naše prémiové značky.”
Ondřej Válek, obchodní manažer, firma ASPIRE SPORTS, s.r.o.

		

ZÁVĚR
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem vystavovatelům,
mediálním partnerům,
organizátorům
doprovodných programů
i provozním pracovníkům
za účast na veletrhu
a pevně věřím,
že se všichni setkáme
na příštím ročníku FOR BIKES.
Ten se bude konat ve dnech
6. − 8. 4. 2018
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Michal Sedláček
ředitel obchodního týmu SPORT
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veletržní správa
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