Historicky největší veletrh FOR FISHING
potvrdil svou pozici
Od 15. do 18. února 2018 patřilo letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA již 9. ročníku
veletrhu FOR FISHING. Ne nadarmo jej Jakub Vágner při slavnostním zahájení označil
za největší rybářský veletrh v Evropě. Pět výstavních hal nabídlo na ploše 16 051 m2
přehlídku novinek od 203 vystavovatelů. Představili se nejen firmy z České republiky,
ale také 30 vystavovatelů z 12 zemí světa. Za 4 dny navštívilo veletrh 33 343
návštěvníků, což je o 7 % více v porovnání s návštěvností v roce 2017.
Oblíbený svátek všech rybářů, veletrh FOR FISHING, potvrdil svou silnou pozici. V pěti
halách letňanského výstaviště ukázal během čtyř dnů ty největší novinky a zajímavosti
z oboru rybaření. Velkého zájmu návštěvníků, kteří se sjeli z celé České republiky, se
dočkalo i obří akvárium plné ryb, kde firmy prezentovaly novinky v oblasti nástrah. Přívlačová
aréna byla na veletrhu poprvé, určitě ne naposledy.
Veletrh prezentoval všechny rybolovné techniky, své si tak na veletrhu našel opravdu každý.
Návštěvníkům se představily jak tradiční firmy, které se veletrhu účastní pravidelně (Mivardi,
Karel Nikl, MIKBAITS nebo FOX International), tak i úplní nováčci (PURE FISHING,
FLAGMAN, Madiks Ltd nebo Rybárske potreby TORNADO). Připraven byl i tradiční
doprovodný program – přednášky rybářských osobností v čele s Jakubem Vágnerem.
Tradiční součástí veletrhu FOR FISHING byla i letos soutěž GRAND PRIX. O titul nejlepší
novinka roku se utkalo celkem 15 exponátů. Odborná porota vybrala 6 exponátů a udělila jim
ocenění v těchto kategoriích: rybolovná technika kaprařina: firma STARFISHING s.r.o. za
produkt BROLLY SPECTER Camo version, rybolovná technika feeder nebo plavaná:
firma MIVARDI za produkt Křeslo Feeder Master, rybolovná technika sumcařina nebo
mořský rybolov: firma SAENGER CZ & SK za produkt Sumcový naviják Uni Car
Outrigger, rybolovná technika přívlač nebo muškařina: firma NORMARK s.r.o. za produkt
naviják SHIMANO STELLA FJ, zajímavost veletrhu: firma MIVARDI za produkt Napájecí
stanice Hardcore. Hlavní cenu veletrhu si odnesla firma MIVARDI za produkt Křeslo Feeder
Master.
Veletrh FOR FISHING ocenil také nejpůsobivější expozice veletrhu cenami TOP EXPO.
Ocenění TOP EXPO do 49 m² získala firma DRAGON BAITS, cenu TOP EXPO od 50 do
99 m² si odnesla firma FLAGMAN a z ceny TOP EXPO pro expozici nad 99 m² se radovala
firma FISH - PRO.

