MEDIA – PR Souběh veletrhů1

Přijďte se inspirovat na mezinárodní veletrhy bydlení, zahrad a designu
od čtvrtka 22. do neděle 25. března 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Pokud plánujete v blízké budoucnosti koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti anebo Vás jednoduše
zajímá vše kolem bydlení, určitě si nenechte uniknout souběh největších jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR
GARDEN, FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER, DESIGN V KOUPELNĚ a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY.
Více než 500 předních českých i zahraničních výrobců nábytku, interiérových prvků a zahradního vybavení
či interiérového a koupelnového designu představí laické i odborné veřejnosti novinky, trendy a inovace
pro nadcházející sezonu.
FOR HABITAT poskytuje ucelenou nabídku v oboru pevných interiérových prvků (např. podlahy, okna,
dveře), stavby a rekonstrukcí včetně bazénů a saun.
FOR INTERIOR, který je největším veletrhem nábytku v ČR, představí ucelenou nabídku pro vybavení interiéru
od sedacích souprav, postelí, vestavěných skříní až po bytové doplňky.
FOR GARDEN je odborný veletrh zaměřený na průřez všemi zahradními obory. Nechybí zde projekty,
realizace a údržba zahrad, vybavení, nábytek, technika, závlahy, osvětlení, dekorace, dětská hřiště,
sportoviště či městský mobiliář.
DESIGN SHAKER – výběrová přehlídka současného interiérového designu. Letos opět poskytne prostor pro
představení mladých začínajících designérů, ale těšit se můžete i na již zavedené značky. Součástí budou i
zajímavé semináře, přednášky a workshopy.
DESIGN V KOUPELNĚ – komplexní expozice designových koupelnových produktů, modelových řad a
koupelnových konceptů. Jedinečná akce tohoto zaměření v ČR.
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY – ucelená a vyhledávaná přehlídka nových projektů bydlení zaměřená na region
Praha a okolí. Jedinečná možnost, jak si udělat přehled o všech aktuálních developerských projektech.
Všechny veletrhy na sebe tematicky navazují. Součástí doprovodného programu jsou soutěže, odborné
přednášky i možnost konzultace s odborníky z jednotlivých oborů. Využijte tedy jedinečnou možnost
seznámit se osobně s lídry oborů stavby, architektury, designu, zahrad i nového bydlení.
Naprostou výhodou je, že pro celý souběh veletrhů platí jednotné vstupné, díky kterému tak můžete
navštívit všechny uvedené akce za cenu jedné vstupenky.

Charakteristika:
Souběh jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER, DESIGN V KOUPELNĚ a
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY představuje ucelený přehled aktuálních trendů, novinek a předních firem
v oborech stavby, architektury, designu, zahrady a nových projektů bydlení.
Kde: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Kdy: 22.–25. 3. 2018
Odkazy: www.forhabitat.cz, www.for-garden.cz, www.forinterior.cz, www.designshaker.cz,
www.designvkoupelne.cz, www.vystavabydleni.cz
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