Výstaviště v Letňanech hostilo oblíbené veletrhy pro
celou rodinu
Od 19. do 22. října 2017 se v areálu PVA EXPO PRAHA uskutečnily veletrhy pro celou
rodinu FOR BABIES, FOR TOYS a FOR GAMES. Téměř 200 vystavovatelů představilo
návštěvníkům veletrhů největší novinky z oblasti her, hraček a potřeb pro děti.
Nechyběly ani největší pecky z herního průmyslu. Trio veletrhů navštívilo za 4 dny
konání akce 52 138 návštěvníků. Oficiálními vozy veletrhů byly automobily značky
FORD.
Na čisté výstavní ploše 8153 m2 zhlédli návštěvníci prezentaci 199 vystavovatelů ze 7 zemí.
Na veletrhu FOR BABIES byla k vidění pestrá nabídka potřeb pro děti a kojence čítající
autosedačky, kočárky, oblečení, boty, látkové plenky nebo doplňky pro nejmenší. Veletrh
FOR TOYS představil novinky z oblasti her a hraček. Připraven byl i doprovodný program
pro maminky i děti. Maminky se mohly zúčastnit některé z mnoha tematických přednášek.
Děti měly možnost vyřádit se při závodech na čtyřkolkách nebo vyzkoušet svoji dovednost
v kreativních dílnách. Velkého zájmu se dočkal i sobotní karneval s prasátkem Pigy.
Odborná porota udělila první den veletrhu ocenění GRAND PRIX. Hlavní ocenění za veletrh
FOR BABIES získala firma BABY CENTRUM s.r.o. s kočárkem české výroby Tudore
Forester. Čestné uznání si odnesla firma DITA výrobní družstvo invalidů za Set svítící fusak
Exclusive Outlast® a rukavice na kočár a firma Libfin s.r.o. za autosedačku se zabudovanými
airbagy Maxi-Cosi AxissFix. Hlavní cenu GRAND PRIX veletrhu FOR TOYS získala
firma Better Brand s.r.o. za produkt Re-cycle-me. Čestná uznání si zasloužily firmy ALBI
Česká republika a.s. za produkt Evolution robot a Dino Toys s.r.o. za EXIT únikovou hru.
TOP EXPO FOR BABIES získala firma KITIKATE za stylovou a přehledně uspořádanou
expozici.
Veletrh FOR GAMES přilákal opět mnoho fanoušků interaktivní zábavy. Vyzkoušet si mohli
novinky z herního trhu, které budou letos dobývat vánoční trh, zastoupeny byly přední herní
a technologické značky se svými produkty. Součástí akce byly amatérské i profesionální
turnaje, soutěže a zajímavý doprovodný program. V sobotu se uskutečnila oblíbená akce
RE-play FAN DAY za účasti Bětky, Tukana a dalších. Trojici veletrhů i letos doplnil
modelářský veletrh MODEL HOBBY. Ocenění TOP EXPO veletrhu FOR GAMES obdržela
expozice OMEN by HP za velmi profesionální provedení a prezentaci značky.

Další soubor veletrhů pro celou rodinu FOR FAMILY se uskuteční v PVA EXPO PRAHA od
12. do 15. dubna 2018.
KONTAKT PRO MÉDIA: Ing. Jana Šťastná, stastna@abf.cz, tel.: 703 199 003

