Jarní veletrh FOR DECOR & HOME představil
o čtvrtinu více vystavovatelů
Veletrh FOR DECOR & HOME, který se v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech
uskutečnil od 18. do 20. ledna 2018, zaznamenal nárůst vystavovatelů o 25 %.
Návštěvníci tak mohli na ploše 4 200 m2 zhlédnout 65 inspirativních expozic převážně
s jarní tematikou. Prim hrály velikonoční dekorace, nechybělo ale ani zboží
s celoročním uplatněním nebo první ukázka produktů pro Vánoce 2018. Veletrh za tři
dny navštívilo 5 860 obchodníků a odborníků, kteří na veletrhu uzavírali kontrakty pro
jarní sezónu.
Kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží
FOR DECOR & HOME má za sebou úspěšný druhý ročník jarního cyklu. Zájem o odborný
veletrh byl i ze strany renomovaných firem ze zahraničí: dorazili vystavovatelé z Běloruska,
Ukrajiny, Polska a Slovenska. Veletrh byl primárně zaměřen na sortiment sezónního zboží
spojeného s jarem, Velikonocemi a svátkem svatého Valentýna. Vybraní vystavovatelé
v předstihu představili i novinky pro nadcházející Vánoce. Velkým přínosem pro veletrh byla
i účast nových a významných českých výrobců, kteří obohatili veletržní nabídku zcela novým
sortimentem.
Pro návštěvníky byl připraven i lákavý doprovodný program: časopis Floristika připravil
tematickou výstavu Jarní floristika v interiéru. Její součástí byla i floristická show známé
floristky Pavlíny Švecové, která po celou dobu konání akce předváděla aranžování a výrobu
květinových dekorací v duchu jara. Samotná expozice časopisu Floristika byla pojata velmi
originálně a stala se perlou a inspirací, jak s pomocí floristiky designově sladit a doladit
interiér. S velkým zájmem návštěvníků se setkaly i oblíbené workshopy Radky Křivánkové,
odbornice na luxusní balení dárků. Celý její výstavní stánek rozkvetl pastelovými barvami
a květinovými dekoracemi z ručního papíru. Z těchto dekorací byly vyrobeny dokonce i šaty
v životní velikosti, které Radka Křivánková v rámci své výstavy také předvedla. Florista Petr
Sikora pak nechal příchozí nahlédnout pod pokličku připravovaných vánočních trendů, které
proběhnou na podzimním ročníku FOR DECOR & HOME 2018, a kterým bude v letošním
roce dominovat společná linka – příroda.
Další veletrh FOR DECOR & HOME se uskuteční opět v podzimním termínu, a to od 6. do 8.
září 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jeho hlavním tématem budou Vánoce.
Více informací najdete na www.fordecor.cz.

