Podzim s FOR DECOR & HOME: Víte, jak
budou vypadat Vánoce 2018?
Praha, 14. června 2018 – Podzimní kontraktační veletrh dekorací, skla,
bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží se blíží! Unikátní
specializovaná akce v Česku FOR DECOR & HOME přinese nejen trendy
v oboru, ale také široký sortiment dekorací a dárků prezentovaný výrobci,
velkoobchody, exkluzivními dovozci i rodinnými manufakturami. Ve dnech 6. až
8. září v PVA EXPO PRAHA návštěvníci uvidí také prestižní přehlídku
vánočního dekorování.
Zářijový veletrh FOR DECOR & HOME bude jednou z nejvýznamnějších podzimních
akcí, která Česku představí novinky ve světě vánočních svátků. V rámci atraktivního
doprovodného programu nebude chybět přehlídka VÁNOČNÍ TRENDY, která se
odehraje pod taktovkou předních floristů ve Vstupní hale II areálu PVA EXPO
PRAHA. Návštěvníci se budou moci seznámit s propojením vánočních tradic
a designových a módních novinek, s dokonalým laděním dekorací pro různé typy
interiéru a s předstihem poznat nápady a styly, které ovládnou letošní zimní svátky.
Načerpat inspiraci
Na FOR DECOR & HOME nebude chybět ani dárkový sortiment a jejich inspirace
světovými trendy. Na své si přijdou také návštěvníci, kteří poptávají zahradní
dekorace a doplňky na terasy a balkony. Nemohou chybět ani kuchyňské doplňky,
jejichž designové pojetí je již standardem moderní doby. Všichni zájemci, kteří lpí na
tom, aby byl jejich domov vyladěný a příjemný, mohou čerpat inspiraci
u vystavovatelů zabývajících se bytovým textilem, obrazy, dekorativním osvětlením,
floristickými dekoracemi, sklem, keramikou a mnohým dalším.
Významnou součástí doprovodného programu budou také akce zaměřené na svět
floristiky. Nebudou chybět ukázky z tvorby uznávaných floristů, ani zajímavé
workshopy nebo expozice v útrobách Haly 4. Návštěvníci si budou moci „osahat“
aranžérské dovednosti profesionálů, diskutovat a načerpat informace nejen o

základních pravidlech aranžování, ale například také o aktuálních světových
trendech a novinkách v oboru. A obchodníci se mohou těšit na dvě nové výstavní
haly věnované jen a jen dekoracím a dárkům a zaplněné profesionálními expozicemi
nejvýznamnějších firem na české scéně.
Více informací o veletrhu najdete na www.fordecor.cz.
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