9. VELETRH CYKLISTIKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
www.forbikes.cz

6.–8. 4. 2018

PŘEŘADILI JSME NA...

30 456
1 800
430
146
265
5
22 200

návštěvníků
vystavených jízdních kol
elektrokol
akreditovaných novinářů
vystavovatelů z
zemí (Rakousko, Německo, Velká Británie,
Slovensko, Tchaj-wan, ČR)
m2 pronajaté výstavní plochy

Zdroj: předprodej vstupenek TICKETSTREAM
Foto v závěrečné zprávě: Michal Červený, MTBS, VSA Xtreme s.r.o., TOURMA s.r.o.,
I na veletrhu FOR BIKES 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 patří mezi cyklisty k oblíbeným aplikacím, jen v
roce 2017 najezdili dohromady 1 140 981 kilometrů.

ZAHÁJENÍ VELERHU
Veletrh oficiálně zahájil Ing. Pavel Sehnal, majitel a předseda představenstva pořádající firmy
ABF, a.s., dále Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel ABF, a.s., Ing. Petr Marek, prezident Českého
svazu cyklistiky, Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného
času, Mgr. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.,
přednosta Fakultní nemocnice v Motole a Jiří Ježek, nejúspěšnější český paralympionik a ambasador
veletrhu.
Veletrh svou účastí ozdobil i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý a probíhaly zde také autogramiády
známých cyklistických osobností, např. Ondřeje Cinka a Kristiana Hynka.

SVĚT KOL

ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ REGIONY
Veletrh nabídl v rámci sekce Regiony nejnovější aktuality a ucelené informace o možnostech cyklistiky a cykloturistiky
ve všech regionech ČR. Těší nás, že i letos se na veletrhu opět prezentovali zástupci rakouských, švýcarských i polských
informačních center a regionů.
Jednotlivé kraje, oblasti, organizace a města představily návštěvníkům ve svých expozicích tipy na výlety na kolech, cyklistické
akce, možnosti ubytování a další aktivity spojené s rekreační jízdou na kole a navazujícími sportovními i rekreačními činnostmi.

GRAND PRIX
Do soutěže bylo letos přihlášeno 25 exponátů, z toho v kategorii Nejlepší kolo 6 exponátů, v kategorii Nejlepší elektrokolo 5 exponátů a v kategorii Nejlepší cyklistický komponent 14 exponátů.
Vítězem v kategorii kol se stal Canyon Grail CF SLX, druhé místo získal RALLON M10 29´´ a třetí místo bylo uděleno stroji
GIANT ANTHEM ADVANCED PRO 29 0.
V kategorii Nejlepší elektrokolo získal první místo exponát Rocky Mountain Altitude Powerplay Carbon 90, druhé místo
Rock Machine Blizzard e90-29 25th Anniversary a třetí místo Rock Machine STORM e60-29 25th Anniversary.
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TOP EXPO

GARMIN CZECH

BOTTICO
CYKLOSPECIALITY

CYKLOMAX
CYKLOBEST

HLAVNÍ
VÝHRA PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
Hlavní výhru do soutěže pro návštěvníky,
celoodpružené kolo Author A-Ray 29
v hodnotě 59 990 Kč, věnovala firma
UNIVERSE AGENCY spol. s r.o.
Za přítomnosti notáře proběhlo v neděli oficiální losování výhry. Šťastný výherce z Prahy
nebyl v době vyhlášení přítomen. Výhra mu
byla předána v sídle firmy.

KELLYS BICYCLES

MERIDA CZECH

BRETTON

UNIVERSE AGENCY

Na veletrhu byly bedlivě posuzovány nejen prezentované exponáty, ale i samotné expozice vystavovatelů. Za nejatraktivnější expozice byly oceněny tyto firmy: UNIVERSE AGENCY spol. s r.o., BRETTON s.r.o., MERIDA CZECH,
s.r.o., KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., CYKLOMAX, spol. s r.o., BOTTICO s.r.o., CYKLOBEST s.r.o.,
CYKLOSPECIALITY s.r.o., GARMIN CZECH s.r.o.

Vyhraj kolo
AUTHOR A-RAY 29
v hodnotě

CENU VĚNUJE FIRMA
UNIVERSE AGENCY spol. s r. o.
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59 990 Kč!
VSTUPENKY NA VELETRH V PŘEDPRODEJI V SÍTI

OFICIÁLNÍ VOZY

|

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ PODPORA
OUTDOOROVÁ REKLAMA
Letos jsme v marketingové kampani využili od společností Europlakát, Bigmedia a Natiomedia 100 kusů billboardů v Praze,
Brně, Hradci Králové i jižních Čechách. Od Dopravního podniku hl. m. Prahy jsme měli pronajato 120 kusů reklamních
nosičů v metru a byl proveden výlep 30 kusů bannerů na tramvajích a 196 kusů reklamních nosičů v tramvajích po celé
Praze.
REKLAMA V HROMADNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
ČT sport – reklama v přenosech a záznamech z cyklokrosu - Mistrovství světa, Světový pohár, Český pohár
tn.cz – pozvánka na veletrh
RÁDIA – 320 rádiových spotů na rádiích Frekvence 1, Evropa 2, Radiohouse, Blaník, Rádio Bonton, Hitrádio, Fajn Rádio,
Oldies radio a 40 spotů na osmnácti internetových rádiích. Reklamní propagace v rádiích byla celorepubliková.
REKLAMA NA INTERNETU
Veletrh FOR BIKES podporovala rozsáhlá PPC kampaň a videoreklama na portále www.seznam.cz. Flash bannery se
zobrazovaly na nejznámějších odborných internetových stránkách, cyklistických, sportovních a informačních serverech:
www.mtbs.cz, www.ivelo.cz, www.roadcycling.cz, www.electricbikeaction.cz, www.supercycling.cz, www.damynakole.cz,
www.nakole.cz, www.nakolejensprilbou.cz, www.cykloserver, www.cyklistevitani.cz, www.seznam.cz, www.greenways.cz,
www.kamven.cz, www.kampocesku.cz, www.kudyznudy.cz, www.cyklofest.cz, www.labska-stezka.cz, www.prahaviden.cz,
www.vinarskestezky.cz, www.czechtourism.cz, www.active-sport.cz, www.praha.eu, www.aukro.cz.
INZERCE V ODBORNÝCH ČASOPISECH
Již tradičně inzerujeme v časopisech VELO, BIKE, Cykloturistika, Cykloturistika - Dovolená na kole, Electric Bike Action
Kam po Česku, Pražský přehled kulturních pořadů v Letňanských listech a deníku Metro.
PROPAGACE NA ZÁVODECH
Galaxy série − www.galaxy-serie.cz, TOI TOI cup − www.cyklokros.cz, Cyklokros Veselí nad Lužnicí
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FOR E-BIKES
Na obrovský boom v prodeji elektrokol samozřejmě reaguje i veletrh FOR BIKES se svojí speciální halou FOR E-BIKES
a testovací dráhou po jejím obvodu. Více než dva tisíce návštěvníků si zde vyzkoušelo své vybrané elektrokolo v průběhu
veletrhu.

DOPROVODNÉ AKCE
Veletrh FOR BIKES 2018 i letos nabídl divácky atraktivní doprovodný program. Jezdci trialu, freestyle scooteringu a freestyle
BMX se snažili v závodech předvést to nejlepší. A bylo se na co koukat!
TRIAL
Slovy zástupce TRIALSHOW.cz týmu Vlasty Kabeláče Čiháčka: Tento ročník veletrhu FOR BIKES přivítal po roční odmlce opět
doprovodný program pod taktovkou TRIALSHOW.cz týmu. Letošní rok měl na startosti legendární Martin Šimůnek, vicemistr
světa UCI a 3x mistr světa BIU, který připravil páteční a nedělní exhibiční show a sobotní Mistrovství ve skocích na trialových
(streetových) kolech. Pozvání přijala česká špička včetně Vlasty Kabeláče Čiháčka, držitele 6 českých rekordů ve skocích a 9
násobného mistra České republiky Trialu na horských kolech.
Držitel 4 českých rekordů na dvacetipalcových speciálech, Honza Šmíd, byl rovněž přítomen.
Na závěr dne, kdy se trialisté po pár hodinách skákání a posunování vlastních limitů, utkali v pěti disciplínách bylo konečné
pořadí v horských kolech následující - zvítězil Vlastislav Kabeláč Čiháček, druhé místo obsadil Lukáš Müller a na třetím místě
se umístil Tomáš Kočička.
V. K. Čiháček si pohlídal většinu disciplín a i díky indispozici vítěze Českého poháru Marka Trynera a vícemistra ČR Michala
Budského, kteří vynechali některé disciplíny, se mohl radovat z Mistrovského titulu ve skocích na horských kolech. Honza Šmíd
měl práci o trochu ztíženou díky juniorskému jezdci Márovi Pochtiolovi a rozhodovala až poslední disciplína ve výskoku z krátkého rozjezdu. Překvapení se jménem Mára bylo dvojité, díky Markovi Buchtelemu, který skončil na třetím místě s minimálním
odstupem. Dvacetipalcová kategorie přinesla i dva nové české rekordy. Honza Šmíd posunul v poslední disciplíně metu na 230
cm ve výskoku ze zkracujícího se rozjezdu a Marek Pochtiol stabilitu na zadním kole na 28:68 sec.
Součástí exhibic byly i ukázky dětských jezdců z klubu MTB & TRIAL Mraveniště Říčany a Jirky Sehnala, který se řadí mezi
naše nejnadanější mladé jezdce. Skvělé bylo i představení Jirky Šilhána, který na streetovém kole se sedlem předváděl neuvěřitelné kousky (tato kola nejsou zrovna lehká a vhodná k některým typům skoků jako Trialové speciály).
Vlasta Kabeláč Čiháček, TRIASHOW.cz tým
– mnohonásobný mistr ČR v trialu, vítěz Evropského poháru UCI, několikanásobný český rekordman ve skocích na kole
a držitel Guinessova rekordu ve vyskákání a sjetí schodů Petřínské rozhledny.
Mercedes-Benz Freestyle zone
Slovy organizátora Jana Valenty: VSA Xtreme agentura a team se i letos postaraly o nabitý a divácky atraktivní doprovodný program
s letními extrémními sporty freestyle BMX a freestyle scooteringu. I pro letošní ročník jsme připravili nové složení překážek a tím
i dobré prostředí pro dva závody těchto sportů a pro diváky dobrou příležitost užít si výběr nejlepších sportovců obou sportů naživo. V programu byly pro diváky a jezdce připraveny dva závody, a to v sobotu Mercedes-Benz funbox BMX jam, do kterého se přihlásilo 24 závodníků ve dvou kategoriích (amateur a PRO) s účastí nejlepších domácích jezdců. V kategorii profesionálů bylo v hale
opravdu na co koukat. Výběr nejlepších jezdců ČR v čele s VSA Xtreme team jezdci, například několikanásobný mistr ČR Zdeněk
Pešek, triková mašina David Janáč nebo Honza Hanzlík a Mišo Kovačovič z Bratislavy předváděli ve svých jízdách světové triky.
V neděli byla aréna k dispozici pro jezdce freestyle scooteringu v závodě Gizmania cash for trick jam a i zde se zúčastnilo velké
množství jezdců z celé ČR.
Kromě skvělé podívané byly v hale připraveny zóny partnerů tohoto doprovodného programu s aktivními expozicemi jako například
Author jízda zručnosti, kde si návštěvníci mohli na malých překážkách zkoušet nová dětská horská a BMX kola Author a také
koloběžky Gizmania distribuce freestyle koloběžek.
Jan Valenta, VSA Xtreme s. r. o.

DOPROVODNÝ PROGRAM
ZÁVODY
Součástí doprovodného programu veletrhu byl 3. ročník závodu pro profesionály AUTHOR SILNIČNÍ KRITÉRIUM,
který proběhl první den konání veletrhu. Vítězem závodu se stal již potřetí Vojtěch Hačecký z celku Author Elkov,
druhé místo obsadil Václav Sirůček z týmu Topforex Lapierre a na třetím místě se umístil Jaroslav Kulhavý z celku
Specialized Racing.

Další závod, jenž pro změnu veletrh uzavřel, byl čtvrtý ročník závodu pro veřejnost HERVIS RACE FOR BIKES. V kategorii
mužů první místo obsadil Jan Škarnitzl (Mitas Trek), na druhém místě se umístil Daniel Mader (Česká spořitelna Accolade cycling team) a třetí místo vybojoval Petr Tatíček (RAJEC TREK). V kategorii žen bylo umístění následující:
1. místo Jana Pichlíková (Erste premier mtb team), 2. místo Milena Cesnaková (Maloja - Rocky Mountain Team),
3. místo Vendula Kuntová (Ghost Team).
Premiérově mohli návštěvníci sledovat exhibici na skládacích kolech Brompton.
Dávné časy a vývoj kol u nás byly k vidění v expozici historických kol.

ŘEKLI A NAPSALI...

TESTOVACÍ
DRÁHY
Stejně jako v minulých letech jsme připravili pro návštěvníky všech věkových kategorií
testovací a dovednostní dráhy pro elektrokola,
horská i dětská kola. Letos testování využily
skoro tři tisíce přítomných.

Společnost Universe Agency, výrobce jízdních kol a příslušenství značky Author letos pojala veletrh FOR BIKES trochu
šířeji, než v minulých letech. Mimo klasické produktové prezentace, která byla opět rozdělena do dvou částí, na Author
a exkluzivní Author Direct, kterou servisně zajišťovala síť maloobchodních prodejen Cyklocentrum, jsme byli opět partnerem
exhibičních vystoupení Jenyho Valenty a jeho týmu v hale 6. Dále jsme se podíleli na úspěšném Author For Bikes kritériu,
který ovládl jezdec naší stáje Vojta Hačecký již potřetí a v neposlední řadě jsme byli spolupořadatelem návštěvnické soutěže
Vyhraj kolo Author A-Ray 29 v hodnotě 59.990 Kč, která byla po celou dobu veletrhu velice populární a přitahovala celou
řadu návštěvníků. Vylosovaný výherce nemohl uvěřit, že on je tím šťastným, když se v živém telefonickém rozhovoru ptal,
zda se nejedná o apríl? Nejednalo a dnes již šťastný výherce užívá svoji výhru.
Co k tomu dodat? Za mne i majitele firmy, bratry Martina a Ondřeje Havlenovy musíme konstatovat spokojenost. Se zájmem
návštěvníků, s jejich počtem, se servisem společnosti ABF a třeba i s tím, že náš stánek byl jednou ze zastávek dětské
soutěže nadace Pomozte dětem se všudypřítomným Kuřetem.
Karel Říha, firma Universe Agency spol. s r.o.
Za fenomén FOR BIKES jsme nesmírně vděční. Celý tým Cyklomax – distributor kol značky Rock Machine - má jedinečnou
příležitost vyslechnout autentické reakce koncových zákazníků na letošní modely. Desetitisíce křišťálově čistých a nejaktuálnějších informací o tom, jak se podařilo sestavit nabídku tvarů, barev, výbavy a ceny elektrokol, kol a příslušenství vám
nedá žádná anketa, žádný průzkum trhu, žádné pretesty – jen tři dny na stánku, kudy proudí davy cyklistů natěšených na
sezónu. Neexistuje lepší nástroj, kterým by bylo možné změřit trendy v nákupních rozhodnutích českých cyklistů všech
kategorií. Teď už víme, že nás čeká pěkná sezóna, i kdyby se naplnila Medardova pranostika.
Roman Čechura, marketing manager, CYKLOMAX, spol. s r.o.
FOR BIKES je pro koncového zákazníka optimální start do jarní sezóny. Naše firma, jako dovozce a distributor prémiových
značek, má možnost seznámit veřejnost s novinkami a získat od ní okamžitou zpětnou vazbu. To nám pomáhá získat argumenty a vnímání těchto značek finálním uživatelem, které předáváme našim obchodním partnerům.
Ing. Petr Veselý, firma LEVELSPORTKONCEPT, s.r.o.

...O VELETRHU
“Veletrh FOR BIKES je pro společnost RoadCycling CZ již nedílnou součástí jejího jarního programu. Po zimním období je
tu prostor setkat se s fanoušky, klienty i veřejností a především přáteli, pohybujících se v oblasti cyklistiky. Letos jsme představili nový projekt, RoadCup - seriál silničních závodů pro amatérské cyklisty, se kterým máme velké plány. Tento veletrh
je velkým svátkem pro milovníky sportu na dvou kolech a každoročně přivítá desítky tisíc návštěvníků. Kromě prezentace
většiny značek výrobců a prodejců se snaží organizátoři připravit i zajímavý doprovodný program, což z akce nedělá jen
pouhou prezentaci zboží, ale návštěvníci zde mohou prožít tři dny plné zábavy a pozitivní energie. Myslím si, že nám takovou
akci může spoustu evropských zemí, kde cyklistika vzkvétá, tiše závidět.”
Simona Davídková, jednatelka, RoadCycling.cz
Veletrh FOR BIKES vnímáme jako největší svátek cyklistiky a přehlídku toho nejlepšího, co český trh s jízdními koly a elektrokoly aktuálně nabízí. Zajištění letošní veletrhu bylo ze strany pořadatele opět na mezinárodní úrovni. O kvalitě veletrhu
FOR BIKES svědčí také vysoká návštěvnost, kterou jsme v naší expozici zaznamenali. Oceňujeme také bohatý doprovodný
program, který z pohledu návštěvníka stojí za strávení celého výstavního dne. Právě z těchto důvodů nám vždy bude velikou
ctí se veletrhu FOR BIKES zúčasnit také v budoucích letech.
Jakub Danačík, product manager, CRUSSIS electrobikes s.r.o.
„Pod heslem ‚Měníme pohled na dopravu‘ se letos na veletrhu FOR BIKES poprvé společně představily tři organizace, které
usilují o změnu vnímání jízdního kola jako běžného dopravního prostředku – Asociace měst pro cyklisty, Ministerstvo dopravy
a Státní fond dopravní infrastruktury. S radostí jsme proto přijali možnost prezentovat nové myšlenky veřejnosti a zároveň
oslovit také odborníky a novináře v rámci workshopu zaměřeného na tuto problematiku, který proběhl při veletrhu FOR BIKES
sále PVA EXPO.“
Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor, Asociace měst pro cyklisty

ZÁVĚR
Závěrem nám dovolte poděkovat
všem vystavovatelům,
mediálním partnerům,
organizátorům
doprovodných programů
i provozním pracovníkům
za účast na veletrhu
a pevně věříme,
že se všichni setkáme
na příštím ročníku FOR BIKES.
Ten se bude konat ve dnech
29.-31. 3. 2019
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Nikola Grácová a Lubor Tesař
manažeři veletrhu FOR BIKES

PŘEDSTAVENÍ PVA EXPO PRAHA
• 105 000 m2 krytých i venkovních ploch
• 7 moderních ocelových hal
• velkokapacitní parkoviště – 3000 parkovacích míst
• 2 samostatné vstupní haly
• konferenční sály s kapacitou 30 a 150 osob, Kongresový sál s kapacitou 650 osob

MULTIFUNKČNÍ VELETRŽNÍ AREÁL V SRDCI EVROPY
• nejmodernější a největší veletržní areál v Praze, hlavním městě ČR
• 20 minut od mezinárodního letiště Václava Havla Praha
• dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína
• výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou (metro, autobus u areálu)

...MÍSTO, KDE BUDETE VIDĚT
• variabilita areálu umožňuje pořádání nejen veletrhů a výstav, ale také sportovních akcí, koncertů, plesů, konferencí, seminářů, workshopů, kongresů a firemních prezentací
• nejkomfortnější veletržní zázemí pro vystavovatele, návštěvníky i organizátory akcí
• 101 akcí ročně s účastí přes 6500 firem z více než 35 zemí světa a návštěvností více než 1 000 000
HALA 7

Kongresový sál

4 600 m2

je situován ve dvoupodlažní
Vstupní hale II.

HALA 2 D

HALA 5

800 m2

5 000 m2

HALA 4
4 200 m2

HALA 1
9 840 m2

HALA 2
4 000 m2

HALA 3
4 000 m2

moderní
Vstupní hala II
1 600 m2

Vstupní hala I
2 700 m2

HALA 6
1 170 m2

PARTNEŘI VELETRHU:
ZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZVEME VÁS NA
10. ROČNÍK
VELETRHU CYKLISTIKY

29.–31. 3. 2019
PVA EXPO PRAHA

PARTNEŘI

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

