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ÚVODNÍ SLOVO
Statistika veletrhů
FOR CARAVAN, FOR BOAT
a FOR TRAVEL 2018
Termín konání:
9.–11. března 2018
Místo konání:
PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Organizátor: ABF, a.s.
Počet vystavovatelů: 200
Počet zahraničních vystavovatelů: 4
Výstavní plocha: 29 051 m2
Počet návštěvníků celkem: 29 831

Zájem o nezávislé cestování roste.
Druhý březnový víkend patřilo letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA souboru veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL.
Zájem o nezávislé cestování, kempování a vodní sporty u Čechů neustále roste. Dokazuje to mimo jiné i návštěvnost, která se za 3 dny
konání veletrhů vyšplhala k hranici 30 000. Vystavovatelé představili v 6 halách to nejlepší, co tyto obory nabízí. A že to byla podívaná!
Od 9. do 11. března hostil areál PVA EXPO PRAHA další ročník oblíbených veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL.
Na ploše 29 051 m2 se prezentovalo celkem 200 firem. K vidění byly atraktivní expozice plné nablýskaných obytných automobilů,
karavanů a lodí. Nechyběl ani oblíbený bazar karavanů a lodí, návštěvnická soutěž o zapůjčení obytného vozu na týdenní dovolenou
nebo unikátní výstava historických obytných aut, která se dočkala velkého ohlasu.
Devátý ročník výstavy FOR CARAVAN se rozrostl do tří hal výstaviště. Nechyběl tak žádný zásadní hráč českého trhu. V nabídce bylo
vše od kempingových vestaveb před karavany až po luxusní obytná auta za miliony korun. Návštěvníci se tak mohli podívat i do těch
nejdražších aut, která v České republice vlastní jednotky lidí.
Druhý ročník veletrhu FOR BOAT ukázal, že ačkoliv v České republice nemáme moře, jsou Češi vášnivými námořníky a milovníky
vodních sportů. Tři haly patřily vodním skútrům, motorovým člunům, plachetnicím i luxusním jachtám. V jedné hale byl pak postaven
obří bazén, kde si děti i dospělí mohli pod odborným dohledem vyzkoušet jízdu na paddleboardu nebo windsurfu. Český svaz jachtingu
připravil pro děti lodě pro malý jachting, na kterých se mohly v bazénu projet.
Poprvé byl součástí i veletrh FOR TRAVEL, který nabídl
všem příchozím prezentaci desítek cestovních kanceláří. V sobotu a v neděli
FOR CARAVAN | FOR BOAT | FOR TRAVEL | KOLEM SVĚTA – cestovatelský festival
doplnil trio veletrhů největší cestovatelský festival Kolem světa, který o víkendu přilákal do Letňan několik tisícovek vášnivých cestovatelů.
Na ty čekala zajímavá podívaná – přednášky a projekce téměř 50 dobrodruhů a poutníků, ukázky tanců nebo ochutnávka světové kuchyně.
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OFICIÁLNÍ VOZY PVA EXPO PRAHA

I na veletrhu lze pomáhat dobré věci, a to třeba jen chůzí po výstavišti. Díky mobilní aplikaci EPP – Pomáhej
pohybem mohou uživatelé svou energií a aktivitou sbírat body a následně je věnovat některému z aktuálně
nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Nasbírané body pak promění Nadace ČEZ ve
finanční podporu, kterou dané projekty podpoří. EPPka má za necelé 3 roky své existence přes 350 tisíc
uživatelů, kterým se podařilo podpořit 725 projektů.
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PARTNER VELETRHU

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Veletrhy v pátek dopoledne slavnostně zahájil generální ředitel ABF, a.s. Tomáš Kotrč, předseda Asociace lodního průmyslu Petr
Novotný, jachtař David Křížek a organizátor cestovatelského festivalu Kolem světa Karel Wolf.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Jako každý rok zakončilo první veletržní den oblíbené setkání vystavovatelů, tentokrát opět jako vloni v unikátních prostorách blízké
SURF ARÉNY v Letňanech. Vyvrcholením večera byla možnost jízdy na interiérovém surfařském simulátoru, kterou si vyzkoušelo téměř
50 zájemců z řad vystavovatelů.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

VYSTAVOVATELÉ FOR CARAVAN
• Adventure Centrum
• Akromobil s.r.o.
• ALFA-RESCUE s.r.o.
• APPEL TRADE, s.r.o.
• Asociace kempů České republiky
• Asociace turistických informačních center
České republiky
• ASTRA CAR s.r.o.
• AUKRO s.r.o.
• Auto Moto Přikryl s.r.o.
• Auto Podbabská
• Autoklub České republiky
• Automodul.cz
• BARTH Caravan
• BAUER MEDIA PRAHA v.o.s.
• Bláha & Hudek s.r.o.
• Blue Rent, a.s.
• BONOX Services s.r.o.
• BURIMEX s.r.o.
• Business Media CZ s.r.o.
• CAMP.cz - Pavel Hess
• Camping, Cars & Caravans
• Campingworld Neugebauer, s.r.o.
• Caravan Centrum Pardubice s.r.o.
• Caravan Metropol spol. s r.o.
• CCB, spol. s r.o.
• Ceiba, s.r.o.

• CS katalogy s.r.o.
• Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
• ČEZ, a.s.
• Dallmayr Vending & Office, k.s.
• Domanský s.r.o.
• DONAKO s.r.o.
• FINASO, s.r.o.
• FLIGA spol. s r.o.
• ForCamping s.r.o.
• FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
• GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
• Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
• Halbich s.r.o.
• HYKRO s.r.o. - KARAVAN CENTRUM
• HyperMedia, a.s.
• Hyundai Centrum Praha s.r.o.
• J.M.Trade s.r.o.
• JABLOTRON ALARMS a.s.
• KaravanTravel.cz
• Karel Missbach
• KOBRAS s.r.o.
• KÖNIG - SURF, s.r.o.
• KOV Velim s.r.o.
• KPS Automobile s.r.o.
• Kronium.cz - Svítilny Fenix
• Lenti Gyógyfürdö Kft.
• Lukáš Tesař
• M - TECHNIK, s.r.o.

• Městská část Praha 18
• MORELO.CZ
• MotorCOM s.r.o.
• Motorsport, spol. s r.o.
• nest by egoé s.r.o.
• NetWebs s.r.o.
• OP servis s.r.o.
• Polygraf Net s.r.o., vydavatel časopisu
4X4 Automagazín
• Pražská čokoláda s.r.o.
• Procamping
• PROKARAVAN s.r.o.
• Regina DAB Praha
• Retail Research s.r.o.
• RINEN s.r.o.
• SINCLAIR CORPORATION LTD.
• SKAO PRO s.r.o.
• SPACE 4U s.r.o.
• STABLECAM s.r.o.
• STONES Catering s.r.o.
• TRIOCAMP s.r.o.
• TURČAN - AUTO, s.r.o.
• Turistika.cz, s.r.o.
• UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
• Václav Harmáček HvCARAVANS
• VISPA, spol. s r.o.
• Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s.r.o.

DOPROVODNÝ PROGRAM FOR CARAVAN
Výstava retro obytných automobilů
Děkujeme Františku Čečilovi, Vladimíru Chomátovi a Aleně Burinové za spolupráci a zajištění exponátů a atraktivní expozice
Autoklubu České republiky.

Návštěvnická soutěž o týdenní zapůjčení obytného vozu od firmy Obytné vozy s.r.o.

www.morelo.cz

Autogramiáda jezdců závodního týmu BARTH Racing z Rallye Dakar 2018 na ecpozici firmy BARTH CARAVAN

Karavanové městečko
Majitelům obytných aut a karavanů každoročně umožňujeme strávit celý veletržní víkend bezplatně v karavanovém městečku na
parkovací ploše areálu PVA EXPO PRAHA. Letos tuto nabídku využilo 250 posádek a všechna parkovací místa byla během jednoho
týdne již v lednu kompletně zarezervována.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

VYSTAVOVATELÉ FOR BOAT
• ADVANTAGE CARS s.r.o.
• Aeroprague
• APL - Asociace lodního průmyslu, z.s.
• Asociace charterových agentur
České republiky, z.s.
• AUTA - LODĚ s.r.o.
• AVAR-YACHT, s.r.o.
• AVENTURA Boats
• BAUER MEDIA PRAHA v.o.s.
• Beet, s.r.o.
• BEL, spol. s r.o.
• BEMEX BOOT s.r.o.
• BG Technik cs, a.s.
• boat Master s.r.o. / MASTERCRAFT
• Branislav Šťastný - BRAST
• BTJ, s.r.o.
• Česká asociace námořního jachtingu z.s.
• Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
• Česká lodní doprava - Charter s.r.o.
• Český svaz jachtingu
• ČEZ, a.s.
• Direct solution s.r.o.
• Dmitri Sleta Aqua - Storm
• ENGINE & BOAT - Jiří Machálek
• f.a.s yachting, s.r.o.
• FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
• Garmin Czech s.r.o.

• GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
• GUMOTEX, akciová společnost
• HARKENsport
• Ing. Karel Liska
• Ing. Ondřej Suchomel
• Ivo Štorek
• JM20 s.r.o.
• KWS sports CZ s.r.o.
• Lodě s.r.o. - SeaHelp Office Ost
• LODELEVNE.CZ
• Lodní noviny, s.r.o.
• LUKLAND, a.s.
• Marina DOCK, s.r.o.
• MARINE s.r.o.
• MOTORBOAT.cz / SCHELKALIN, s.r.o.
• MSR Engines s.r.o.
• NEBOSCAR s.r.o.
• NORMARK s.r.o.
• O.A.K. s.r.o. - OAKBay.cz
• OLSON s.r.o.
• Pavel Ilinich
• Pavel Klimeš - BOATSERVICE
• Petr Nádvorník, Adventure - Vybavení
• Plavba a vodní cesty o.p.s.
• PORTX s.r.o.
• Prague Marine - Slam/Helly Hansen
• PROKARAVAN s.r.o.
• Regina DAB Praha

• RF HOBBY s.r.o.
• Roman Ernest
• Ředitelství vodních cest ČR
• Seemaster
• Schön-Boot s.r.o.
• SITEL, spol. s r.o.
• SMARTEO, a.s.
• SNOWBOARDEL s.r.o.
• Softub CZ s.r.o.
• SPACE 3D s.r.o.
• Sportmedia, s.r.o.
• Star brite
• Státní plavební správa
• Surf Arena s.r.o.
• Tomáš Linhart - Lodní servis Linhart
• UGO Truck
• UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
• VennieSurfboards
• VIG Travel s.r.o.
• Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
• Vydavatelství CCB, časopis GOLF
• Wavy Boats s.r.o.
• WESTELLA KFT.
• YACHT, s.r.o.
• Yachtboom CZ s.r.o.
• YACHTER.sk, s.r.o.
• YachtNet s.r.o.
• YOGOTERIE s.r.o.

DOPROVODNÝ PROGRAM FOR BOAT
Bazén pro vodní sporty
Návštěvníci veletrhů měli možnost sami vyzkoušet vodní sporty přímo na hladině našeho bazénu o velikosti 22 x 7 m, který se stal
jednou z největších návštěvnických atrakcí veletrhu. Děti i dospělí si mohli pod odborným dohledem vyzkoušet jízdu na paddleboardu, windsurfu , BICu Tehno 293 nebo na plachetnicích Optimist či RS Tera.
Děkujeme Evě Skořepové , Patrikovi Hrdinovi, Petrovi Cemperovi, Kataríně Mikulandové a Lucii Fialové za podporu, organizaci
a zajištění exponátů a programu bazénu.

Grinder – jachtařský trenažér
Návštěvníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet grinder – unikátní trenažér z jachty Volvo Ocean Race a poměřit tak síly s ostatními
jachtaři a vyhrát atraktivní ceny. Soutěž probíhala na stánku firmy HARKENsport.
„Kapitánské průkazy vydávané v ČR“ - konference pro návštěvníky pořádaná firmou YachtNet s.r.o.
O kapitánských průkazech VRP/VMP se ty nejnovější informace dozvěděli zájemci v průběhu konference přímo od ředitelky Státní
plavební správy Mgr. Kláry Němcové a dalších hostů.
Návštěvnická soutěž o týdenní kapitánský kurz na plachetnici v Chorvatsku s možností získat průkaz MD ČR
s oprávněním C – soutěž organizovala firma YachtNet s.r.o.

Retro skútr Jamese Bonda
K zajímavostem patřil vodní skútr z 80. let minulého století, na kterém jezdil James Bond.
Děkujeme za zapůjčení firmě Roman Ernest – www.vodniskutry.cz
Přednášky na stánku LODNÍNOVINY.CZ
Internetový magazín Lodní noviny připravil na svém stánku celou řadu zajímavých přednášek na odborná témata. Přednášky byly
určeny pro závodní i rekreační jachtaře, pro majitele jachet i těm, kteří o koupi jachty do budoucna uvažují. Děkujeme Danielovi
Vodičkovi za podporu a organizaci programu přednášek.

FOR TRAVEL
Statistika veletrhu
FOR TRAVEL 2018
Počet vystavovatelů: 34
Výstavní plocha: 1 406 m2
Počet návštěvníků souběhu: 29 831

Veletrh FOR TRAVEL byl poprvé součástí veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT a nabídl všem příchozím prezentaci desítek
cestovních kanceláří a subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Veletrh zaznamenal oproti předchozím letům mírný
nárůst a vystavovatelé byli z účasti a návštěvnosti spokojeni. Nechyběla ani outdoorová sekce, která vhodně zapadla
k cestovatelskému festivalu KOLEM SVĚTA, který byl osvěžením všech zmíněných akcí.

DOPROVODNÝ PROGRAM: Pátek 9. 3. 2018 - HALA 1
11.00–12.00 – Japonsko neznámé
12.00–13.00 – Ghana, Benin a Togo
13.00–14.00 – Papua – za etnikem do Baliemského údolí
14.00–15.00 – Island a Faerské ostrovy
15.00–16.00 – Magická jižní Afrika
16.00–17.00 – Maroko
17.00–18.00 – Cestování v 21. století
ŘEKLI O VELETRHU:
Pangeo tours

Účastníme se všech cestovatelských veletrhů v ČR, ten váš, ač byl menší, nás příjemně překvapil. Díky spojeným
výstavám bylo na místě dost návštěvníků. Doufám, že se výstava bude příští rok opakovat. Rádi bychom více prostoru
pro naše obrazy a artefakty, ale to až za rok.
Děkuji a budu se těšit.
Ing. Tomáš Postl, ředitel
Mapotic

Letos se naše společnost zúčastnila veletrhu FOR TRAVEL poprvé a byli jsme velmi spokojeni. Jak s celkovou organizací
akce, tak i s přípravou před eventem. V rámci veletrhu proběhla naše prezentace úspěšně, byli jsme spokojeni jak
s počtem účastníků, tak i s celkovým vyzněním akce. Rádi se zúčastníme i v dalších ročnících.
Ivoš Gajdorus, Co-founder
CK Adventura

CK Adventura děkuje touto cestou týmu veletrhu FOR TRAVEL za aktivní pomoc při vjezdu našeho TATRABUSU do
haly výstaviště. Díky jejich pomoci měli návštěvníci možnost si naše expediční vozidlo prohlédnout a vyzkoušet si,
jaké to je sedět za volantem tohoto speciálu. Naši účast na veletrhu hodnotíme velmi kladně, a to i díky spojení
s dalšími probíhajícími veletrhy. Oproti ostatním cestovním kancelářím jsme měli výhodu, že jsme k prezentaci využili
právě náš Tatrabus, takže pro nás toto spojení bylo ideální.
Blanka Lahovská, Marketing a propagace

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

VYSTAVOVATELÉ FOR TRAVEL
• 1. Distribuční společnost s.r.o.
• Adventura s.r.o.
• Alvarez s.r.o.
• AMERICA TOURS v.o.s.
• C.O.T. media s.r.o.
• CK Eva Šulcová
• COEX s.r.o.
• ČEDOK
• EichlerBUS s.r.o.
• FlixBus CZ s.r.o.
• Fruits de France s.r.o.
• GeoBohemia, s.r.o.
• GOOD FOODS Dobrá jídla, s.r.o.
• CHINA TOURS, s.r.o.
• INVIA.cz a.s.
• Jiří Hudec
• KOLEM SVĚTA production, s.r.o.

• KOVOTOUR PLUS s.r.o.
• KUDRNA s.r.o.
• Maltská centrála cestovního ruchu
• Monkey Brothers s.r.o.
• NOVASOL s.r.o.
• Pangeo tours a.s.
• Všudybyl
• René Hejna
• RoseMed Holding s.r.o.
• Siwak
• Skinners Technologies s.r.o.
• TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.
• Turistický úřad Dominikánské republiky
• Union poisťovňa, a.s., pobočka pro
Českou republiku
• VIDIX - Ondřej Filip
• Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.
• WM Profi s.r.o.

KOLEM SVĚTA
Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA pořádá cestovatel a fotograf Karel Wolf již 15 let vždy dvakrát do roka v Praze
a jednou za rok v dalších městech (Brno, Plzeň, Olomouc). V Praze proto proběhlo více než 30 velkých festivalů věnovaných cestování a dobrodružství ve světě.
Ale teprve v březnu 2018 se stal festival KOLEM SVĚTA součástí velkých veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT
a FOR TRAVEL. Unikátní spojení dvou akcí mělo význam jak pro organizátory, tak pro návštěvníky festivalu a samotných veletrhů.
Na dvoudenní festival KOLEM SVĚTA přišlo 2700 lidí, na veletrhy jich přišlo 27 100. Souběh akcí měl 29 831
návštěvníků.

PODĚKOVÁNÍ GENERÁLNÍMU PARTNEROVI
Česká sportovní značka LOAP je tradičním a hrdým partnerem a dodavatelem cen festivalu KOLEM SVĚTA. LOAP dlouhodobě podporuje české cestovatele v jejich náročných
výpravách za poznáním po celém světě. Cestovatelům poskytuje funkční a pohodlné
oblečení, batohy, stany, spacáky a karimatky vždy s ohledem na cíl jejich cesty.
Také cestujete a právě se chystáte na zajímavou výpravu do světa? Ozvěte se nám!
Funkční pohodlné oblečení a praktické vybavení do přírody i města najdete na www.loap.cz.

PARTNEŘI
Děkujeme odborným garantům a partnerům, celému přípravnému týmu odborníků, mediálním partnerům, vystavovatelům
a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL.
Této spolupráce si velmi vážíme a těšíme se na její příští pokračování.

ZÁŠTITY

ODBORNÝ PARTNER

PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY PVA EXPO PRAHA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Varianta ČSJ – logotyp
BaRevnÉ MODeLY – POuŽitÍ PRO tisk a PLOtteR
Barevnost logotypu vychází ze státní vlajky ČR (červená, modrá, bílá)
BareVné modely pro tiSK
LOgOtYP tisk cMYk
modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %
červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %
LOgOtYP tisk PantOne
modrá: Reflex Blue CVC
červená: Rubine Red CVC
LOgOtYP tisk RgB
modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %
červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %

//

logotyp pro plotter
fóLie ORacaL
modrá č. 049
červená č. 31
fóLie aveRY
modrá č. 528 EG
červená č. 503 EG
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REKREACNI-UBYTOVANI.CZ
online pruvodce
rekreací


®

cestovatelský
festival
KARAVANEM A
LODÍ

®

OBCHODNÍ
A MARKETINGOVÝ ŘEDITEL
Martin František Přívětivý
T: +420 225 291 126
M: +420 728 866 220
privetivy@abf.cz

ZVEME VÁS NA
10. ROČNÍK VÝSTAVY
OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

VEDOUCÍ OT SPORT
Michal Sedláček
T: +420 225 291 135
M: +420 739 003 166
sedlacek@abf.cz

3. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

MANAŽERKA VELETRHŮ
FOR CARAVAN a FOR BOAT
Ing. Taťána Novotná
M: +420 724 019 265
novotna@abf.cz

8. ROČNÍK VELETRHU TURISMU A RODINNÉHO CESTOVÁNÍ

MANAŽER VELETRHU
FOR TRAVEL
Martin Macháček
T: +420 225 291 134
M: +420 703 199 005
machacek@abf.cz
PRODUKČNÍ VELETRHU
Michaela Holcová
T: +420 225 291 264
M: +420 603 385 666
holcova@abf.cz
FAKTURACE
Jiřina Nováková
T: +420 225 291 144
fax: +420 222 891 194
novakova@abf.cz

8.–10. 3. 2019
PVA EXPO PRAHA
Děkujeme všem vystavovatelům, mediálním partnerům
i návštěvníkům za účast a podporu veletrhů a těšíme se na další
setkání na jaře 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Ing. Taťána Novotná
manažerka veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT
Martin Macháček
manažer veletrhu FOR TRAVEL

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

