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Veletrhy
plné inspirace
Z OBLASTI BYDLENÍ, DESIGNU, DEKORACÍ, DÁRKŮ A GASTRA
Přemýšlíte, jak si zkrášlit domov, zajímáte se o design a dekorace nebo chcete udělat radost svým blízkým? Potom si ve
svém diáři již nyní zarezervujte termín v období od 6. – 9. října 2011. Právě v tuto dobu totiž bude v Pražském veletržním
areálu Letňany probíhat čtveřice veletrhů, kterou byste si neměli nechat ujít. Všechny tyto veletrhy nabídnou návštěvníkům
kompletní a ucelený přehled novinek v úzce souvisejících oblastech.
FOR INTERIOR
Zájem vystavovatelů o největší podzimní veletrh svého druhu v Praze je obrovský. Již nyní je na něj přihlášeno mnoho významných
vystavovatelů, kteří představí široké veřejnosti aktuální trendy, nové technologie i materiály. K vidění zde bude nejen designový,
luxusní a stylový nábytek, ale i dekorace do interiérů a mnoho dalšího. Své aktuální kolekce zde budou prezentovat například firmy
Exit 112, Jitona, Jech, Triant, Jelínek, Woodface, DZP, nábytek Rott a desítky dalších. Ve velkém zde budou zastoupeni i výrobci
a prodejci kuchyní, jako třeba Alnus, DIZ, kuchyně Schmidt, KL Rink, Klvaňa, Sasa interiér nebo Toiva nábytek. Poprvé se veletrhu
zúčastní společnosti Star Deco, která dováží a prodává designové interiérové doplňky pro náročné zákazníky za dostupné ceny, nejznámější německý výrobce čalouněného nábytku - firma Ponsel, nábytek Valášek, slovenský prodejce luxusních sedaček Intersofa,
nebo světoznámý výrobce matrací Magniflex. Slovenské firmy představí své expozice na ploše téměř 1000 m2. FOR INTERIOR
podpoří rovněž 14 vystavovatelů z řad výrobců a prodejců nábytku s největší výstavní plochou na českých veletrzích, kteří se
dohodli, že kromě tohoto veletrhu a jarního FOR FURNITURE se nebudou žádné jiné podobné akce v hlavním městě účastnit.
FOR DECOR
Luxusní a designové dekorace a vybavení interiéru nabídne další ročník veletrhu dekorací, skla, stolování, bytových doplňků a textilu.
K vidění zde budou například expozice firem KamykDauen, Clipet a Z- Decor s nabídkou bytového textilu. Luxusní koberce představí
společnosti Bakero, či Aslantar s.r.o., která je vyrábí ze starých ručně vázaných koberců. Výrobky této firmy, která má svou vlastní
výrobnu v Turecku, jsou navrženy tak, aby tvořily velmi vkusný a inovativní doplněk moderního interiéru, ovšem s nádechem starobylé elegance. Na své si přijdou také příznivci kvalitních kuchyňských a domácích potřeb, jelikož zde bude vystavovat výhradní dovozce a prodejce renomovaných značek - Potten&Pannen. Atraktivní interiérové doplňky bude na veletrhu dekorací prezentovat firma
Jannai nebo společnost LPK Invest s reprezentativními a luxusními dárky a koupelnovými doplňky s krystaly Swarovski. Vzhledem
k tomu, že na výstavě toho bude k vidění opravdu mnoho, k dispozici zde bude i luxusní kavárna švýcarské značky JURA, která patří
ke světové špičce mezi výrobci espresso kávovarů.
FOR PRESENT
Veletrh představí širokou paletu dárkového zboží - od dárků osobního charakteru, přes luxusní manažerské dárky, až po reklamní
a propagační předměty. Již tradičně se zde představí značka MADE IN JABLONEC, sdružující kvalitní výrobce slavné jablonecké bižuterie. Nebudou chybět ani autorské šperky z Turnova, který je kolébkou tvorby z českých granátů a vltavínů. Perlou veletrhu se stane
doprovodná výstava šperků, která současně představí nejnovější materiál a technologii ve šperkařství. Hlavní partner veletrhu, firma
Fomi, prezentující na českém trhu manažerské dárky a potřeby významných světových značek, představí v Letňanech novinku letošního roku - značku CACHAREL.
FOR GASTRO & HOTEL
Zaměření veletrhu pokrývá všechny obory, které se vztahují ke gastronomickému a hotelovému průmyslu. Nomenklatura této
odborné výstavy tedy zahrnuje jak interiérový a exteriérový nábytek a vybavení hotelů, tak také technologické a provozní vybavení
a kulturu stolování. Prostor na veletrhu budou mít i provozovatelé restaurací, kaváren nebo organizátoři cateringu. Samozřejmostí
je odborné poradenství.
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