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CHARAKTERISTIKA VELETRHU:
• Veletrh v České republice zaměřený na gastronomické zařízení, vybavení
restaurací a hotelů, technologie, potraviny a nápoje určený pro profesionály i koncové
spotřebitele, gurmány a kulináře z celé České republiky i s přesahem do zahraničí
• Zastoupení a spolupráce se svazy, asociacemi a společnostmi sdružujícími odborníky
a podnikatele v oboru HoReCa
• Odborné přednášky a workshopy pro profesionály i laiky s oborovými tématy
• Doprovodný program – praktické ukázky z gastronomie, workshopy, semináře, konference
• Veletrh každoročně nabízí kvalitně vyprofilovanou skupinu až 30 000 návštěvníků
– potenciálních zákazníků se zájmem o nové trendy a inspirace v gastronomii
• Rozsáhlá reklamní kampaň, TV reklama, rozhlasové spoty, on-line, direct mailing, sociální sítě
Instagram, Facebook
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CHARAKTERISTIKA KONGRESU – součást veletrhu:
• Největší odborný kongres pro profesionály v České republice zaměřený na trh
gastronomie a hotelnictví je součástí mezinárodního veletrhu FOR GASTRO & HOTEL
• Místo konání: PVA EXPO PRAHA , Kongresový sál, Vstupní hala II, 1. patro
• 700+ předem registrovaných profesionálů z celé ČR
• Zástupci restaurací, barů a kaváren (cca 45 %), zástupci hotelů a penzionů (cca 30 %)
a zástupci další odborné veřejnosti, např. asociace, profesní organizace, odborné
školy, dodavatelé (25 %)
• Majitelé a manažeři, provozní, F&B manažeři, kuchaři, sommeliéři a další
• Klíčová témata, významní řečníci
• HoReCa trendy, perspektivy oboru
• Přednášky, panelové debaty, případové studie, kuchařská a barmanská show
• Fakta, zkušenosti, inspirace

Kongres je zahájen slavnostním galavečerem za účasti známých osobností z oboru:

Autor fotografie: Studio Petrohrad, archiv AKC ČR.

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL probíhá souběžně s veletrhem
nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR.
Statistika obou veletrhů z roku 2017:
Návštěvnost: 29 742 osob
Obsazená čistá výstavní plocha: 16 199 m2
FOR GASTRO & HOTEL: 7 935 m2
FOR INTERIOR: 8 264 m2
Počet vystavovatelů celkem: 549
FOR GASTRO & HOTEL: 297 vystavovatelů
FOR INTERIOR: 252 vystavovatelů
Počet akreditovaných novinářů: 108
Počet zahraničních vystavovatelů: 44
Počet zastoupených zemí: 12 (ČR, Německo, Rakousko, Nizozemí, Itálie, Rusko,
Bulharsko, Indie, Norsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko)
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Hlavní doprovodný program veletrhu v roce 2018:
CUKRÁŘ ROKU 2018 - celonárodní soutěž cukrářů z celé ČR / AKC ČR /
GASTROTOUR – novinky a trendy v gastronomii
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE – soutěže a exhibice mladých barmanů a baristů
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL 2018 – odborný kongres profesionálů z HoReCa
GALAVEČER – slavnostní setkání profesionálů
Veletrh v rámci doprovodných programů dlouhodobě podporuje nové projekty v oboru
HoReCa napříč celou Českou republikou, nové startupy, podnikatelské plány,
poukazuje na světové trendy a doporučuje jejich aplikace u nás i využití nových
technologií a systémů.
Představuje návštěvníkům z řad laické veřejnosti se zájmem o vaření klíčové firmy
z oboru gastronomie z jednotlivých regionů, ale i zajímavosti jednotlivých krajů, čímž
přitahuje návštěvníky nejen od nás, ale i ze sousedních států.
V plánu pro rok 2018 je poukazovat s větším důrazem na jednotlivé kraje ČR a jejich
přednosti, z nichž může návštěvník vybírat a inspirovat se k jejich návštěvě.

www.for-gastro.cz
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GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích České republiky
V roce 2018 bude Česká republika slavit 100. výročí založení samostatné republiky, což je
nejlepší příležitost návštěvníkům veletrhu představit historický průřez vývoje gastronomie
u nás a také jednotlivé speciality a gastronomické zajímavosti jednotlivých krajů s
pozvánkou do krajů ČR za tamními specialitami.
KONCEPT projektu GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR (dvě části):

1. HISTORIE GASTRONOMIE
- průřez posledním stoletím z pohledu gastronomie
- historické ukázky hodování z doby první republiky
- představení tradičních starých receptů
- originál knižního vydání kuchařky M. D. RETTIGOVÉ
- síň slávy, osobnosti gastronomie za posledních 100 let/ odborný garant MUZEUM
GASTRONOMIE, paní Nina Provaan Smetanová /
2. GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích České republiky
- prezentace jednotlivých krajů v souvislosti s jejich typickými gastronomickými produkty,
výrobci a dodavateli, vyhlášené a oblíbené restaurace a hotely v daném
kraji, vyhlášené recepty a produkty tamního kraje

www.for-gastro.cz

www.pvaexpo.cz

www.kongresforgastro.cz

Těšíme se na spolupráci v roce 2018.

Milena Fernandez
Manažerka veletrhu / Trade Fair
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