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8. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

OFICIÁLNÍ VOZY

vernisáž
STATISTIKA:
Počet vystavovatelů: 252
Počet zahraničních vystavovatelů: 15
Počet zastoupených států: 7
Hrubá výstavní plocha souběhu (v m2): 17 260
Počet návštěvníků souběhu: 29 724
Počet akreditovaných novinářů: 198
ZÁŠTITY:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

OFICIÁLNÍ VOZY:

„Český Ford jako titulární partner společnosti ABF, a.s. chápe význam
a úroveň veletržních akcí PVA EXPO PRAHA a opakovaně zde prezentuje výrobky a služby zájemcům ze stran odborné veřejnosti i fyzických osob. Na výstavě FOR INTERIOR jsme představili vozy vhodné pro
podnikání i pro soukromé a rodinné využití. Automobily Ford jsou vyvíjené nejen s ohledem na bezpečnost, ale i design, který nezestárne.
Mohou tak být skvělým doplňkem k modernímu bydlení. Partnerství
se společností ABF považujeme za ideální symbiózu, ve které chceme
samozřejmě pokračovat.“
Libor Beneš, Marketing Manager FMC s.r.o.

Podzimní veletrh o bydlení FOR INTERIOR byl tradičně odstartován slavnostní vernisáží. Pásku letos
slavnostně přestřihli hosté – viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka Svazu obchodu
a cestovního ruchu Marta Nováková, ředitelka kanceláře ministra financí Milena Hrdinková, zástupce
generální ředitelky Czech Tourism Miroslav Klusák
a předseda představenstva ABF Pavel Sehnal.

www.forinterior.cz
Mezinárodní veletrh FOR INTERIOR se vyprofiloval
v největší a nejprestižnější veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků na českém trhu. Ve čtyřech
výstavních halách představili svoji nabídku tuzemští výrobci, zástupci zahraniční značek, ale také
malá i větší interiérová studia.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s aktuálními
trendy a novinkami, porovnat širokou nabídku a vybírat z velkého množství stylů a materiálů.
Na veletrhu měli také možnost zapojit se do soutěže o 101 021 Kč s TVbydleni.cz, která vybudovala
televizní studio přímo na ploše veletrhu a po celou
dobu také natáčela reportáže.
Příznivci přírodních materiálů, nadčasového stylu
a wellness prostorů se dozvěděli více v expozici
Well-Being Living – „green island“ a v navazujících
přednáškách.
V rámci rozsáhlé mediální kampaně se soutěžilo o luxusní postel v hodnotě 120 000 Kč a další
atraktivní ceny.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Tisková konference AČN
• Seminář: NADČASOVÉ TRENDY: POMÍJIVÉ NEBO
S VLASTNÍM ORIGINÁLNÍM STYLEM?
• Návrh domu a jeho interiéru podle principů Feng
Shui
• Best of Interiér roku 2016
• Well-Being Living
• DŘEVĚNÉ ODPOLEDNE Martina Patřičného
• Poradenství bytového architekta a profesionální
floristky

mediální kampaň
ODBORNÉ ČASOPISY | Art&Antiques, ASB, Domov, Dům
a zahrada, Fany info, Golf, Home speciál podzim, Chatař & Chalupář, Jak lépe bydlet – podzim, Katalog Inspirati, Kde chci bydlet,
La cucina italiana, Moje bydlení, Panel Plus, Pěkné bydlení, Revue
50+, Sofie bydlení, Svět Horeca, Terra, Tina Bydlíme, Udělej si sám
DENÍKY, TÝDENÍKY, MĚSÍČNÍKY | 90 dní v Praze,
Hospodářské Noviny - speciální příloha, Květy, Letňanské listy
(Praha 18), Metro – Praha, Pražský expres + Ruské zlaté stránky, Reality mix magazín, Uniform
ROZHLAS | Blaník Praha, Blaník střední Čechy, ČRo Regina,
Evropa 2, Frekvence 1
ONLINE | asb-portal.cz, aukro.cz, befresh.cz, blesk.cz,
businessinfo.cz, bydleni.cz, bydlet.cz, bydletvpanelu.cz,
ceskenoviny.cz, ceskereality.cz, ceskestavby.cz, ceskykutil.cz,
czechfurniture.com, drevmag.com, dumazahrada.cz, echo24.cz,
elegantnibydleni.cz, estav.cz, euroexpo.cz, finance.cz, financni-web.cz, forme.cz, gastro-hotel.cz, gastro-obaly.cz, homebydleni.cz, hyperinzerce.cz, hyperbydleni.cz, hyperzbozi.cz,
hyperreality.cz, inhaus.cz, jaklepebydlet.cz, kdechcibydlet.cz,
letnanskelisty.cz, luxuryguide.cz, madambusiness.cz, modernibyt.dumabyt.cz, novinky.cz, panelplus.cz, peknebydleni.cz,
casopisdomov.cz, praha.eu, prima-receptar.cz, primazena.cz,
prozeny.cz, realitymix.centrum.cz, receptyprimanapadu.cz,
seznam.cz, stamgastagurman.cz, sreality.cz, stavba.tzb-info.cz,
stavimesen.cz, stavimesidomecek.cz, stolari-truhlari.cz, trendybydleni.cz, truhlarskyportal.cz, utulnydum.cz, zenysro.cz,
zivefirmy.cz
OUTDOOROVÁ REKLAMA | Billboardy, bigboardy, plakáty na autobusových zastávkách, plakáty v Aquapalace Praha
Čestlice a rozhlasové spoty a plakáty v OC Letňany
TELEVIZE | TV Prima, TV Nova, TV Bydlení
OBRAZOVKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Vysílání
spotu: Nová radnice a Škodův palác
SOCIÁLNÍ SÍTĚ | Facebook, Instagram
SLEVOVÉ PORTÁLY | Sleva dne
DIRECT MAILY | Obesílka kompletní databáze klientů ABF,
obesílka databáze oborových odborníků (Asociace českých
nábytkářů, Klastr českých nábytkářů, Svépomocí.cz, Kvalitnífirma, Živéfirmy, G-servis, Český internet, ČBA, AMSP ČR)
PPC | cílená online kampaň v rámci internetového reklamního
prostoru Facebook, Google, Seznam
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Přijďte si pro inspiraci
na veletrh FOR INTERIOR

Inspiraci pro vylepšení svého stávajícího bydlení nebo ještě nezařízených domů a bytů najdou lidé na oblíbeném podzimním veletrhu
nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se
uskuteční 5. – 8. října v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Ve čtyřech halách jim to nejlepší ze své nabídky představí téměř 500 vystavovatelů.
Návštěvníci tak budou moci na jednom místě obdivovat nábytek a bytové doplňky
českých i zahraničních výrobců a přesvědčit se, že kvalitní nemusí vždy znamenat
finančně nedostupné. K vidění budou ale i opravdu unikátní kousky. Například na
stánku společnosti CFH Group, a.s. budou moci lidé vyzkoušet matraci Magnistretch,
která má unikátní systém rehabilitace během spánku nebo matrace z netradičních přírodních materiálů jakou jsou např. koňské žíně, merino vlna, hedvábí, kašmír,
velbloudí vlna nebo pěny s příměsí extraktů léčivých bylin. U stánku firmy Kaplan
nábytek s.r.o. budou moci obdivovat jídelní stoly, na kterých není poznat, že jsou
rozkládací. JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. zase představí „levitující postel“
FLABO, která je odlehčena ustoupeným soklem. Celá postel včetně důmyslně
připevněných nočních stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit „spánku
v oblacích“.
Součástí veletrhu FOR INTERIOR bude
také letos bohatý doprovodný program.
Návštěvníci i bytoví designéři se mohou
těšit na zajímavou expozici a přednášku designérky Ivy Bastlové tentokrát na téma nadčasové
interiéry s přírodními materiály. Porotci loňské soutěže
BEST OF INTERIÉR promluví na téma nejlepších českých
a slovenských interiérů soukromých bytů a veřejných prostor.
Konkrétně se budou zodpovídat otázky o jejich originalitě, nadčasovosti a konkurenceschopnosti oproti zahraničním trendům. Pro
všechny zájemce je také nachystané bezplatné poradenství podle učení
Feng shui od společnosti Casamoderna a bezplatné konzultace s bytovými
architekty a designéry.
Více na www.forinterior.cz.
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www.for-gastro.cz
7. mezinárodní veletrh hotelového a resturačního
zařízení, potravinářství a gastronomie
STATISTIKA:
Počet vystavovatelů: 297
Čistá výstavní plocha (v m2): 7 935
Návštěvnost souběhu veletrhů: 29 742
Veletrh získává své prvenství mezi nejvýznamnějšími
událostmi svého druhu pořádané v České republice.
Všem návštěvníkům nabídl veletrh ucelený přehled
nabídky produktů i služeb od výrobců a dodavatelů
v oblasti gastronomie a hotelnictví. Nedílnou součástí
veletrhu byl první ročník odborného KONGRESU FOR
GASTRO & HOTEL, určený pouze pro profesionály.
Veletrh i kongres splnil svůj účel a přilákal pozornost
návštěvníků z řad odborné veřejnosti i mnoho gurmánů
a kulinářů.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Agentura T&M CREATIVE – komponovaný interaktivní
program prezentující novinky a trendy v oboru gastronomie

KUCHAŘ ROKU 2017/2018 – celonárodní soutěž
Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Semifinále mezinárodní soutěže Global Chefs Challenge,
Global Pastry Chefs Challenge a Hans Bueschkens Young
Chefs Challenge za účasti top 34 kuchařů ze zemí Evropy.

Česká barmanská asociace pořádala denně tematické
soutěže a exhibiční show barmanů, baristů a teatenderů.

klíčoví řečníci, HoReCa trendy, fakta, zkušenosti, inspirace

seznam vystavovatelů veletrhu FOR INTERIOR
www.yaa.cz
• ADMONTER - STIA Holzindustrie GmbH
• AKSAMITE nábytek s.r.o.
• Albert PONSEL
• GmbH & Co. KG
• Polstermöbelfabrik
• Aleš Kuchař
• ALPI home s.r.o.
• Ampuro s.r.o.
• AQUASAR - odstranění vodního kamene
• Archisoft - software pro návrh interiérů
• art+Antibes
• Artspect, a.s.
• ASLANLAR s.r.o.
• Asociace českých nábytkářů
• ATEX Planá, s.r.o.
• Be Fresh s.r.o.
• Bedeur Natural s.r.o.
• Belterra - židle, stoly
• Benlemi - Michal Pomp
• Bezvaspani.cz
• Biano s.r.o.
• BIGA NÁBYTEK
• BitterMan s.r.o.
• Bláha & Hudek s.r.o.
• BLAKAR TRADING s.r.o.
• BOHEMIA PARKET s.r.o.
• BONA CR, spol. s r.o.
• BOOM - nábytek, s.r.o.
• BS-textil, s.r.o.
• BUREŠ ART s.r.o.
• BYTCENTRUM - exkluzivní sedací soupravy
• CARELLI - sdružení M. Žemlička
• Casa Mia collection s.r.o.
• casamoderna s.r.o.
• CLIPET s.r.o.
• CORHA Jihlava, s.r.o.
• CRYSTAL B s.r.o.
• Čalouněný nábytek – Duchoň
• Časopisy pro volný čas s.r.o.
• Česká práce
• D & L mont CZ s.r.o.
• Dallmayr Vending & Office, k.s.
• DECOR & DESIGN
• DELSO INTERIÉRY, s.r.o.
• Digestoře SIRIUS s.r.o.

• DiS. Iva Bastlová
• DIVA-HOME, s.r.o.
• DOMESTAV s.r.o.
• DOPPLER CZ spol. s r.o.
• DOT kuchyne s.r.o.
• Dřevotvar družstvo
• DUBOVÉ PRVKY – Fiedler
• EDEL - nábytek spol. s r.o.
• EGOITALIANO Srl
• ELUSIA
• EUROtest s.r.o.
• EXIT 112 s.r.o.
• FaKOPA s.r.o.
• FAVOUR store s.r.o.
• FEYDOM Prague s.r.o.
• Filip Mikolášek
• FINESA nábytek s.r.o.
• FLOARE CARPET
• FLORASERVIS
• FLOWERGIFT s.r.o.
• FONTANA WATERCOOLERS
• FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
• G SERVIS CZ, s.r.o.
• Glassbytex - Bodnár Josef
• GRIMAX s.r.o.
• GWINNER Wohndesign GmbH
• H Design
• HAGOS s.r.o.
• HETH s.r.o.
• HIGH-END AUDIO STUDIO, s.r.o.
• HITRA
• IDOL SPAS s.r.o.
• IMG AS
• in - ELIS CZ, s.r.o.
• Ing. arch. Daniela Vranová
• IN-spirace s.r.o.
• INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU s.r.o.
• Jan Švadlenka
• Jannai s.r.o.
• JECH CZ s.r.o.
• JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
• Jitka Němečková
• JV POHODA s.r.o.
• Kaplan nábytek s.r.o.
• KAPRADINA - Ivana Luxemburková

seznam vystavovatelů veletrhu FOR INTERIOR
• KARE
• Klára Salamehová
• Kolinger s.r.o.
• K-Square s.r.o.
• KUDLARAINVEST spol. s r.o.
• Kvalita v kuchyni - Libor Polomský
• LB BOHEMIA, s.r.o.
• Light for home s.r.o.
• Lightway s.r.o.
• LIVING GLOBAL INTERIO s.r.o.
• LUSITO - Diana Turinová
• Luxtar, s.r.o.
• Magniflex
• Marta Nádeníčková
• Martin Čuda
• Martin Němec
• MASIVNÍ NÁBYTEK pro každého
• MEDIATEL
• spol. s r.o.
• Metta Company LLC
• MEUBLE s.r.o.
• Michal Novotný
• MILÉNIUM ŠÍPOŠ PRAGUE s.r.o.
• MIRLAND s.r.o.
• Mladá fronta a.s.
• Nábytek Amadeus
• Lusien s.r.o.
• NÁBYTEK POHODA s.r.o.
• Nábytek Sultán s.r.o.
• NAJMAN LIBOR Truhlářství
• NEJČI nábytek s.r.o.
• NEO-CONCEPT s. r. o.
• NIZZA, s.r.o.
• NOMA nábytek s.r.o.
• NORTELL - L. TÉSI
• Noviny Pražský Express
• Oeseder Möbel-Industrie Math. Wiemann GmbH & Co. KG
• Original Interier
• stavby s.r.o.
• P+R s.r.o.
• Teak Art
• PARALLELA HOME
• PARKET ATELIER s.r.o.
• Patřičný Martin
• Pavel Ciml – CIMEX

• Pavel Fajstavr
• Pavel HLOBIL TRUHLÁŘSTVÍ
• PF NÁBYTEK spol. s r.o.
• PHASE SLOVAKIA s.r.o.
• PK-interier - Pavel Kružík
• Polyston, s.r.o.
• Postelia s.r.o.
• Purtex s.r.o.
• QC Floors s.r.o.
• Quantum Group International, s.r.o.
• RedSpinal - Peter Knobloch
• René Hejna
• ROAD ROASTERS, s.r.o.
• Rottdesign s.r.o.
• Royal Comfort s.r.o.
• Rwin interier
• SCANDIUM s.r.o.
• SEDEA, s.r.o.
• SL ELLIT, s.r.o.
• Sofa real
• Softub CZ s.r.o.
• SOKOL-design s.r.o.
• Solight Holding, s.r.o.
• Spinergo s.r.o.
• StarDeco s.r.o.
• Stavební bytové družstvo Praha
• Studio Evalofa
• Studio TVbydleni.cz
• světspánku.cz
• Šiba Plus s.r.o.
• Štěpán Kos
• T.G.H. DESIGN s.r.o.
• TWIN s.r.o.
• UBUD INTERIER s.r.o.
• UNAR s.r.o.
• UNIVERSUM s.r.o.
• Úřad průmyslového vlastnictví
• VALPAINT S.p.A.
• VINICOLA s.r.o.
• VIOLA EU s.r.o.
• VORWERK CS k.s.
• WE-TEC s.r.o.
• WM Profi s.r.o.
• WT-WINDOWS TOMORROW, s.r.o.
• ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.
• z-ráj s.r.o.

ŘEDITELKA
OBCHODNÍHO TÝMU
Ing. arch.
Maria Wohlrabová
T: +420 225 291 244
M: +420 739 306 332
wohlrabova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR INTERIOR
Ing. Daniela Boučková
T: +420 222 891 125
M: +420 739 003 138
bouckova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR INTERIOR
Věra Špáňová
T: +420 222 891 197
M: +420 734 694 124
spanova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR GASTRO & HOTEL
SEKCE TECHNOLOGIE
A VYBAVENÍ

Milena Fernandez
T: +420 225 291 246
M: +420 739 003 135
fernandez@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR GASTRO & HOTEL

SEKCE POTRAVINY A NÁPOJE

Ing. Regina Fibichová
T: +420 225 291 238
M: +420 602 302 771
fibichova@abf.cz
VEDOUCÍ ZAHRANIČNÍHO
ODDĚLENÍ
Mgr. Matěj Moravec
T: + 420 225 291 129
M: +420 739 003 156
moravec@abf.cz
PRODUKCE
Bc. Alexandra Wohlrabová
T: +420 225 291 141
M: +420 739 003 170
awohlrabova@abf.cz

...ZVEME VÁS NA JARNÍ VELETRHY
| 18. – 20. 1. 2018

FOR DECOR & HOME
5. kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků
a dárkového zboží

| 22. – 25. 3. 2018

FOR HABITAT
25. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
FOR INTERIOR
9. mezinárodní veletrh nábytku, interiéru a bytových doplňků
FOR GARDEN
12.	mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně
DESIGN SHAKER
7. výběrová přehlídka interiérového designu
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY
24. specializovaná výstava nových projektů bydlení

...A NA PODZIMNÍ VELETRHY
| 6. – 8. 9. 2018

FOR DECOR & HOME
6. kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků
a dárkového zboží

| 4. – 7. 10. 2018

FOR INTERIOR
9. veletrh nábytku, interiérů a designu
FOR GASTRO & HOTEL
8. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství
a gastronomie

ABF, a.s.
veletržní správa
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice

