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ZÁKLADNÍ DATA
FOR CARAVAN
Termín konání:
1. – 3. dubna 2016
Místo konání:
PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Organizátor: ABF, a.s.
Počet vystavovatelů: 68
Čistá výstavní plocha: 10 608 m2
Počet návštěvníků celkem: 14 234
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Dovolená v karavanu: hotel na kolech
si zamiloval i ota Balage

Kouzlu cestování s obytným
vozem podlehli už mnozí.
Do jejich řad se přidal také
producent, všestranný muzikant, skladatel, dirigent
a pedagog Ota Balage. Dovolené v karavanu si zamiloval
už před několika lety a od té
doby nedá dopustit na svobodu a možnosti, které toto
cestování skýtá.
Cestování obytným
vozem nebo karavanem
se často dědí z generace
na generaci. Jak jste se
k tomuto typu dovolené
dostal Vy a jaká byla
Vaše první cesta?
U mě tomu bylo jinak. Přivedl mě k tomu kamarád,
který si koupil karavan
a jezdil s ním na dovolené
po celé Evropě. Tak jsem si
půjčil karavan, vzal přítelkyni a psa a vyrazili jsme.
„Hotel“ jsme si vlastně vezli
s sebou.

Kam jste tehdy vyrazili?
Naším cílem bylo Chorvatsko. Když jsme dojeli
na místo, začalo pršet. Tak
jsem na internetu zjistil,
kde je slunečno a hezky,
popojeli jsme zhruba dvě
stě kilometrů a tam už
jsme zůstali. Naši další cestu jsme pak naplánovali
jako „cestu na jih“. Tehdy
jsme jeli přes Rakousko,
kde jsme zastavili na pár
dnů u jezera. Potom jsme
pokračovali přes téměř
všechny krásy italských
měst až do Říma a zpátky.
Zažili jsme i adrenalinový zážitek. Při naší druhé
cestě jsem to na dálnici
v Německu neodhadl a asi
ve dvě ráno nám došla nafta. Chyba je samozřejmě
na straně Němců, protože
v Německu mají čerpací
stanice poměrně daleko
od sebe. Zkusil jsem teda
stopovat, což bylo pochopi-

telně úplně marné. Kdo by
zrovna mně ve dvě ráno
zastavil? Zatímco jsem
stopoval, přítelkyně to
vyřešila za mě. Zvedla telefon a zavolala asistenční
službu. Do hodiny nás zachránil pán s kanystrem
nafty a my vyrazili dál.
Takže super.
Člověk se na cestách
opravdu nenudí. Rozhodně to zní lákavě,
nasednout, vyrazit a být
svým vlastním pánem…
Myslím, že kdo má rád
dovolenou i jinak než
v pětihvězdičkovém hotelu, tak tohle je rozhodně
výhra. Kempy jsou dnes
všude po Evropě dobře
vybavené a tak komfortní, že je to radost. Kromě toho můžete zastavit
prakticky kdekoli a přespat skoro všude. Pro mě
je obrovskou výhodou i to,
že si s sebou můžu vzít kávovar, protože bez kafe
značky, kterou piji, nemůžu žít. Skvělé je vzít s sebou i skútr, někde zastavit
s obytňákem a na skútru
popojíždět po okolí. Je to
prostě styl dovolené, který jsem si už zamiloval.
A kam zamíříte letos?
Určitě máte svá oblíbená místa…
Nebyl jsem na dovolené
karavanem zatím tolikrát, ale výhodou je, že
se dá jet jak k moři, tak
do hor. Člověk může vyrazit na týdny do zahraničí
nebo na pár dnů třeba jen

REKLAMA V RÁDIÍCH
1 74 rádiových spotů na rádiích Frekvence 1, Oldies, CITY, FAJN, BALNÍK, ZET, 36 spotů na internetových
rádiích a sponzoring dopravy na rádiu IMPULS. Reklamní propagace v rádiu byla cílena na Prahu a Střední
Čechy.
po České republice. Dá se
jezdit v létě i v zimě. Letos
bych také rád vyrazil, ale
přesný cíl cesty zatím nemám. To ještě uvidím…
Podle čeho se budete
rozhodovat?
Bude záležet na okolnostech. Určitě se chci jít podívat na veletrh FOR CARAVAN na výstaviště PVA
EXPO PRAHA v Letňanech
a zmapovat možnosti. Vloni jsem si tam domluvil

zapůjčení karavanu a rovnou posbíral několik tipů
na dovolenou.
Je lepší si karavan koupit nebo půjčit?
To záleží na financích.
Kdybych měl zbytečné
dva miliony, klidně ho
koupím a pak bych ho třeba půjčoval i kamarádům
a rodině. Ono ale i půjčení
je výhodné a určitě není
dražší než klasická dovolená letadlem a v hotelu.
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Kbelská/zahrádky výjezd směr Teplice,ZC www.forcaravan.cz

ČESTNÁ VSTUPENKA
pá–ne 10.00–18.00 hod.

TISKOVÁ A WEBOVÁ INZERCE
PR články,pozvánky, inzeráty a bannery byly zveřejněny v odborných a lifestylových tištěných titulech,
na webových portálech s oborovou tématikou a na facebookovém profilu FOR CARAVAN.

✁

Jakmile se přiblíží doba letních dovolených,
začínají se cestovní kanceláře předhánět s nabídkami více či méně exotických pobytů. Zákazník pak přemýšlí, zda zvolit all inclusive nebo
ultra all inclusive, či jak velký rozdíl bude mezi
čtyř- a pětihvězdičkovým hotelem. Nabídka bývá
široká a ceny pro změnu vysoké. Takové dovolené navíc rekreanty uvážou k jednomu místu, ze
kterého se po dobu pobytu dále nedostanou. Pro
ty, kteří mají v srdci alespoň kousek dobrodruha,
je dokonalou volbou pro dovolenou obytný vůz
či karavan. Stačí zabalit pár kousků oblečení,
nasednout a vyrazit. Kamkoli.

Letos jsme v marketingové kampani využili od společností Europlakát a euroAWK 105 kusů billboardů v Praze
a po celé České republice.

15. – 17. 4. 2016

Deník METRO 30. 3.
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Kolbenova/Kbelská před křiž.Kbelská,DC
AKTUÁLNĚ

For Caravan slibuje
dobrou podívanou
Jarní výstava For Caravan
v pražských Letňanech se letos
osamostatnila, přesunula do nového termínu (15. – 17. dubna)
a slibuje mnoho novinek i bohatou účast vystavovatelů.
Hlavní událostí, na kterou karavanistická veřejnost u této výstavy dlouho čekala, je zřízení karavanového městečka v sousedství
výstaviště. Pokud si do 30. března zarezervujete parkovací kartu, můžete zde po dobu výstavy
zdarma parkovat obytný automobil nebo soupravu s karavanem.
K dispozici bude tekoucí voda
a WC. Místo lze objednat na e-mailu forcaravan@abf.cz.

Veletrhu se podle aktuálních
informací zúčastní značky jako
Bürstner, Concorde, Pössl, Westfalia, Morelo, P.L.A., Caravelair, Swift,
Sterling a Sprite, Elnagh, Mobilvetta, McLouis, Rapido, Giottiline,
Itineo, Niesmann+Bischof, Forster, Dethlefs, Adria, Sun Living,
Carado, Knaus, Laika, Weinsberg
a další. Premiéru zde budou mít
značky Carthago a Malibu nového
českého prodejce Campingworld
Neugebauer či španělské vozy
Benimar, nového prodejce mají
také vozy Eura Mobil. O prodej
kempinkových doplňků se postarají značky Eurotrail a Hellors
a nebude chybět ani prezentace

servisních a montážních irem,
příslušenství či kempů.
Návštěvníkům připomínáme, že
veletrh se koná na výstavišti PVA
v Praze-Letňanech a je otevřen
každý den od 10 do 18 hodin. Zá-

kladní vstupné stojí 150,- Kč, pro
bezplatnou vstupenku však můžete využít kód naší redakce nebo
např. irmy Eurotrail níže na této
stránce. Další informace a aktuality najdete na www.forcaravan.cz.

Karavany
máme v krvi
... takto zní motto slovenské společnosti Karavan centrum, která je
výhradní autorizovaný prodejce
obytných automobilů a přívěsů
Dethlefs pro Slovenskou republiku.
V nabídce tohoto prodejce najdete
také vozy dceřinné značky Sunlight
a nově i vestavby Vantourer.

809270
Praha 14

sa:

Průmyslová za křiž.Teplárenská,ZC

VOLNÉ VSTUPENKY
na veletrh

20% SLEVA

www.eurotrail.cz

VELETRŽNÍ
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Odborníci z této irmy vám poradí nejen při výběru nových modelů, rádi nabídnou také ověřené
starší karavany – těší se na vaši
návštěvu v prodejních prostorách – na ulici Pod Banskou č. 48
v Prievidzi na Slovensku. Více na
www.karavan-centrum.eu.

TOP EXPO
Cena je každoročně udělována za nejatraktivnější expozice veletrhu. Porota ve složení Pavel Hájek – ředitel OT sport,
Mgr. Lukáš Vilímek – technická realizace ABF a Ing. Taťána Novotná – manažerka veletrhu FOR CARAVAN, ocenila tyto
expozice:
CAMPING WORLD NEUGEBAUER, BLUE RENT, AUTO KORA TOP

CAMPING WORLD NEUGEBAUER

BLUE RENT

AUTO KORA TOP

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adventure Centrum - Hobie USA
Akromobil s.r.o.
Asociace kempů České republiky
ASTRA CAR s.r.o.
Auto Kora top s.r.o.
Auto Moto Přikryl s.r.o.
AUTO-ROCH s.r.o.
Autocentrum BARTH a.s.
Autospol,spol. s r.o.
Blue Rent, a.s.
BURIMEX s.r.o.
CAMP MANDARINO
CAMP.cz - Pavel Hess
Campingworld Neugebauer, s.r.o.
CARAVAN CLUB v AČR Šumperk
CARAVAN Exclusive s.r.o.
Caravan Metropol spol. s r.o.
CityCaravans a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dallmayr Vending & Office, k.s.
DONAKO s.r.o.
egoé s.r.o.
EUROCARD s.r.o.
Falcon Media Broadcast s.r.o.
FINASO, s.r.o.
FINNEM s.r.o.
FTonline s.r.o.
GRAND PRINC MEDIA, a. s.
“H” - tažná zařízení Jiří Hulička
HvCARAVANS - Václav Harmáček
HYKRO s.r.o.
Hyundai Centrum Praha s.r.o.
J.M.Trade s.r.o.
JVS GROUP s.r.o.
K+K Autoservis Czech s.r.o.
Karavan3nec - FLIGA spol. s r.o.
Karavany Helios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KARAVANYPRO
Karel Missbach
KENTOYA MOTORS s.r.o.
Kobras spol. s r.o.
KÖNIG - SURF, s.r.o.
KOV Velim s.r.o.
KTC INTERNATIONAL s.r.o.
Lenti Gyógyfürdö Kft.
Lodě, s.r.o.
LTmotorsport
M-caravan s.r.o.
MAMBA AIR, s.r.o.
Marek Mišutka / Kempy-chaty.cz
MAT servis, s.r.o.
Michal Provázek s.r.o.
MotorCom s.r.o.
NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.
Polygraf net s.r.o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROKARAVAN s.r.o.
PRONETmedia, s.r.o.
SICAR, spol. s r.o.
SNOWBOARDEL s.r.o.
Stanislav Koreň
Toptrade spol. s r.o.
Trigano Kreppel Freizeitmobile
TRIOCAMP s.r.o.
Turistika.cz, s.r.o.
Uniform Praha, spol. s r.o.
VISPA, spol. s r.o.
Vydavatelství BOHEMIA AUTO
TUNING s.r.o.
• Webasto Thermo
& Comfort Czech Republic
• Žena v autě - vydavatelství
SRDCE EVROPY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
REKREACNI-UBYTOVANI.CZ
online pruvodce
rekreací


ZVEME VÁS NA
8. ROČNÍK VÝSTAVY
OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

MODERNÍKEMPY.CZ
®

®

10. – 12. 3. 2017
PVA EXPO PRAHA

Děkuji všem vystavovatelům, mediálním partnerům
i návštěvníkům za účast a podporu veletrhu a těším se na další
setkání na jaře 2017 v PVA Expo Praha v Letňanech.
Ing. Taťána Novotná
Manažerka veletrhu FOR CARAVAN

ABF, a.s.
veletržní správa
Mimoňská 645
190 00 Praha 9 – Prosek

