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statistika, vernisáž
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
VELETRHU FOR INTERIOR 2019:
Počet vystavovatelů: 205
Počet zastoupených států: 7
Hrubá výstavní plocha souběhu (v m2): 13 500
Počet návštěvníků souběhu: 30 850
ZÁŠTITY:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

Veletrhy byly slavnostně zahájeny ve čtvrtek 10. 10.
2019. Pásku v Kongresovém sále přestřihli v dopoledních hodinách generální ředitelka AMSP Eva Svobodová, generální ředitel CzechTourism Jan Herget a ředitelka obchodního týmu veletrhů bydlení a gastronomie
Maria Wohlrabová. Na zahájení navázal již 3. ročník
odborného KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL, tentokrát na téma Úspěšný podnik v digitální době. Veletrh
FOR INTERIOR se konal souběžně s podzimním veletrhem FOR GASTRO & HOTEL.
OFICIÁLNÍ VOZY:

Veletrh FOR INTERIOR je největším veletrhem nábytku, interiérů a bytových doplňků na českém trhu. Již
podvanácté představil více než 200 vystavovatelů ze
sedmi zemí napříč Evropou.
Podzimní ročník se zahalil především do Boho stylu. Na
bohémský styl bydlení se mohli příchozí naladit nejen
v expozicích, ale i v Boho café – kavárně, která nabídla
příjemné místo pro relaxaci a současně byla centrem
doprovodných programů.
Veletrh byl opět plný novinek, trendů a inspirací od
tradičních tuzemských výrobců a oblíbených zahraničních značek. Ani tentokrát nechyběla oblíbená ZÓNA
SPÁNKU, která byla věnována všemu, co souvisí se
spaním. Kromě samotných expozic byly její součástí
také zajímavé přednášky odborníků o zdravém a kvalitním spaní.
V rámci expozic byly k vidění i unikátní produkty čínských designérů a inspirace japonským designem.
Mimo široké nabídky nábytku poskytl veletrh také velký výběr praktických i designových prvků a dalších doplňků, které zde byly zastoupeny v mnoha expozicích.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• TISKOVÁ KONFERENCE ASOCIACE ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ
• JAK ZDRAVĚ SPÁT A JAK MATRACE MŮŽE PŮSOBIT
NA LIDSKÉ TĚLO?
• BARVY BEZ PRAVIDEL
• SOUBOR PŘEDNÁŠEK: ZISKOVÁ PROPAGACE PRO
NÁBYTKÁŘE A INTERIÉRY
• WORKSHOPY MAKRAMÉ
• NÁVRHY DISPOZIČNÍCH ŘEŠENÍ PODLE PRINCIPŮ
FENG SHUI
• CHYTRÁ DOMÁCNOST
• WORKSHOP VÍTE, JAK SI ZAŘÍDIT LOŽNICI?
• SPÁT NA DŘEVĚ: TRADICE I SOUČASNOST
• PORADENSTVÍ INTERIÉROVÝCH ARCHITEKTŮ
• SOUTĚŽ S TV BYDLENÍ O TV PHILIPS V HODNOTĚ
20 000 Kč

10.–13. 10. 2019
mediální kampaň

www.for-gastro.cz
9. Mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie

OBOROVÁ LITERATURA
DESIGN HOME & GARDEN, DOMOV, Dům a zahrada, Dřevo&stavby, GOLF, HOME, Krásný rok, Moje bydlení, Náš útulný byt, Nové
proměny bydlení, Pěkné bydlení, REALCITY, Receptář, Revue50plus, Stavebnictvo a bývanie, Sofie bydlení, TERRA, Top Class

magazín aktuality

Říjnový FOR INTERIOR

nabídne bohémský styl bydlení
i design asijských mistrů
Dvanáctý ročník veletrhu FOR INTERIOR představí novinky a trendy ze světa nábytku,
interiérů a bytových doplňků. Přijďte se ve dnech 10. až 13. října 2019 na letňanské
výstaviště PVA EXPO PRAHA seznámit s pracemi čínských designérů a japonských
nábytkářů, ale také s bohémským stylem bydlení.

INTERNET
archinfo.sk, Asb-portal.cz, biano.cz/magazin, bydleniaz.cz,
bydlenistavba.cz, ceskereality.cz, ceskestavby.cz, dokonalydum.cz, drevostavby.cz, drevostavitel.cz, drevmag.com,
estav.cz, golfinfo.cz, homebydleni.cz, idealni-bydleni.cz, jaklepebydlet.cz, kafe.cz, kdechcibydlet.cz, peknebdleni.cz,
primazena.cz, realitniservery.cz, senirrevue.cz, stavba.tzb-info.cz, stavebnictvoabyvanie.sk/cz, stavimesen.cz, stolari-truhlari.cz, svepomoci.cz, terrapolis.cz, toptrendybyvanie.sk,
tvarchitect.cz, tvbydleni.cz, tzb-info.cz, utulnydum.cz

Na letošním veletrhu si přijdou
na své jak vyznavači čistého
designu, tak všichni, kteří chtějí
své domovy trochu uvolnit. Co
jednotlivé expozice letňanského
výstaviště nabídnou?
Boho chic interiér
Jednou z novinek bude
na podzim také kavárna pro
návštěvníky zařízená týmem
časopisu Nové proměny
bydlení v boho stylu. Kavárna
bude nejen příjemným místem
pro relax, ale současně centrem
doprovodných programů,
budou se zde konat workshopy
makramé, přednášky o chytré
domácnosti a další.
Exotický design v koupelně
V rámci expozic se bude
prezentovat designová značka
Zheng Store (na snímku dole),
která nabízí unikátní produkty
do interiérů i exteriérů. Své síly

spojila s vyhlášenými čínskými
designéry a její filozofií je
dostupnost luxusního bydlení
pro každého. V říjnu představí
mikrokrystalickou dlažbu
s originálními vzory, netradiční
koupelnové vybavení, ručně
vyráběná umyvadla nebo
masivní koupelnový nábytek
v kombinaci s mramorem.
Čínský design sklízí
v současnosti pozitivní ohlasy
z řad odborníků i zákazníků
a jeho vliv na mezinárodní
scénu je v posledních letech
neoddiskutovatelný a stále
roste.
Harmonie v interiéru
Jak zharmonizovat interiér, ať
už celkovou architektonickou
koncepcí, nebo vnitřním
vybavením a vhodnou volbou
uspořádání materiálů,
nábytku a dekorací, poradí
Radka Košíčková z Evropské

školy Feng Shui. Na svých
přednáškách Harmonická
ložnice a Návrh dispozičního
řešení nového domu
návštěvníkům veletrhu přiblíží
principy tohoto dávného učení.
Zaostřeno na zdravý a kvalitní
spánek
Veletrh FOR INTERIOR
kromě nabitého doprovodného
programu představí také letos
hit návštěvníků z posledních
ročníků – Zónu spánku.
Vystavovatelé z tuzemska
i zahraničí, kteří se specializují
na produkci nábytku
souvisejícího s kvalitním
a zdravým spánkem, představí
nové kolekce produktů,
sofistikované technologie, ale
i tradiční výtvory poctivého
řemesla. Spánková sekce bude
k dispozici v Hale 3, kde budou
vystaveny renomované značky
postelí, matrací, ale i lůžkovin
a dalších souvisejících
produktů. Nebude chybět ani
poradenství odborníků, jak lépe
a kvalitně spát, a další praktické
rady i tipy.
Barvy bez pravidel
V rámci pestrého
doprovodného programu,
ve kterém nechybějí přednášky,
workshopy ani další setkání
s uznávanými osobnostmi
napříč obory, si nenechte
ujít přednášku o barvách
v interiéru spojenou
s autogramiádou nové

DIRECT MAILING
architekti, designéři, interiérová studia, G Servis, Svépomocí, obesílka kompletní databáze klientů ABF

42

DENÍKY, MAGAZÍNY
90dní v Praze, Deník Metro, Letňanské listy, E15
TELEVIZNÍ KAMPAŇ
TV Architect, TV Bydlení, TV Prima

Náš útulný byt

Co je vlastně
BOHO CHIC?

Boho jako bohém, chic jako
šarmantní. Název tohoto
stylu připomíná dávnou
nedotknutelnost kočovných
kmenů, které putovaly Orientem
a žily jen podle pravidel, která si
určovaly samy. Boho, bohém,
Bohemian, jeden základ a různé
významy slova, které se stále
častěji otiskuje do podoby
našich domovů. V boho stylu
se potkávají etnické prvky
z celého světa, indické, marocké
i indiánské, tak jako se na jedné
polici skládají suvenýry z mnoha
cest. Podobně míchá různé
kultury a styly eklektismus, ten
je ale více o nábytku a designu.
Boho chic je obraz duše. Prolíná
módou, výtvarným uměním
i návrhy interiérů. V módě
preferuje přírodní materiály
a ladí lněné šaty s indiánským
pončem a růžemi ve vlasech
podle Fridy Kahlo. V interiéru vás
přivítá makramé závěsem, obloží
spoustou polštářů, přehozů
a dek, omámí vonnou svíčkou
a rozloučí se lapačem snů. (Hitra)

knihy Barvy-Trendy-Interiéry,
kterou napsala interiérová
designérka a specialistka
na trendy Iva Bastlová. Ani
tentokrát nebude chybět
poradenství bytových architektů
i designérů či stánek našeho
časopisu. (Forinterior.cz)

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL představil již po deváté novinky z oboru a ty nejlepší kuchaře z Česka

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL představil již po
deváté novinky z oboru a ty nejlepší kuchaře
z Česka.

Mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL
v PVA EXPO PRAHA představuje každoročně novinky a trendy napříč segmentem HoReCa, nové technologie
i produkty, nejlepší kuchaře, cukráře v Česku i soutěže a exhibice barmanů a baristů. Odborným vrcholem
veletrhu je již tradičně kongres, naposledy s tématem Úspěšný podnik v digitální době.

Základní statistické údaje veletrhu
FOR GASTRO & HOTEL 2019:

NEJVĚTŠÍ ODBORNÉ SETKÁNÍ

V první den veletrhu se koná každým rokem celodenní
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL.
V roce 2019 vystoupili například prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, Petr Mára, expert na využití moderních technologií, Hana Brožková, Lead Auditor FOOD nebo Vladimír Buťa z Mediatelu a Pavel Suchánek s Alešem Markvartem ze
společnosti MAKRO. Návštěvníci si užili i křest a autogramiádu
knihy Kuchařka Zlatého kuchaře.

RÁDIA
DUHOVÁ 8 - Blaník Praha + Blaník střechní Čechy, Hitrádio City
93,7 FM, Fajn Rádio Praha a stř. Čechy, Oldies Rádio, Frekvence
1 – Praha a stř. Čechy, Evropa 2 – Praha a stř. Čechy, Dance Rádio,
Rádio Bonton + ZDARMA online rádia, víkendové tipy (moderátorské vstupy v rámci zpravodajství)

OUTDOOROVÁ REKLAMA
billboardy, bigboardy, digiboard – LED NUSELSKÝ MOST, plakáty
na zastávkách, plakát B1 na eskalátorech v metru, polepy tramvají
PPC KAMPAŇ
cílená online kampaň v rámci internetového reklamního prostoru
Facebook, Instagram, Google, Seznam
FACEBOOK, INSTAGRAM

VELETRH
NÁBYTKU
A INTERIÉRŮ

10–13|10|2019
VSTUPENKA

|SLEVA 50 Kč|

Foto AKC ČR - Michal Moučka

PROPAGACE V OC LETŇANY
Plakáty A1, Rádiový spot v OC Letňany, banner na webu www.
oc-letnany.cz“ www.oc-letnany.cz, facebook Obchodní centrum
Letňany

První dny veletrhu jsou zaměřeny výhradně kontraktačně s vyšším zájmem odborné veřejnosti.

Sladkou tečku kongresu dal šéfkuchař Radek
David, který předvedl své umění v kuchařské
show.

V rámci samotného veletrhu se uskutečnila také tradiční celonárodní soutěž KUCHAŘ ROKU 2019–2020, pod taktovkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Během čtyř dní se představilo 12
profesionálů, kteří v předchozích kolech nejvíce oslovili odbornou
porotu a postoupili do velkého finále na veletrhu.

PROPAGACE V AQUAPALACE
Plakáty A1, LCD spoty, Facebook AQUAPALACE Praha

Počet vystavovatelů: 320
Počet zahraničních vystavovatelů: 29
Počet států: 16
Čistá výstavní plocha (v m2): 8 036
Hrubá výstavní plocha (v m2): 16 300
Počet návštěvníků: 30 850
Počet akreditovaných novinářů: 78

Výherci soutěže AKC ČR KUCHAŘ ROKU 2019–2020:
1. místo – Vojtěch Petržela, kuchař/student
2. místo – Přemysl Douša, šéfkuchař restaurace Sokolovna
Průhonice
3. místo – Tomáš Horák, Executive Chef de Cusine, Restaurace
atelier Triton-Adria Hotel, Praha 1

Veletrh každoročně představuje též program GASTRO
TOUR, který je plný přednášek, workshopů, seminářů
s ochutnávkami i setkáními s řadou špičkových gastronomů.

O atraktivní podívanou se postarala také Česká barmanská asociace, která představila soutěžní a exhibiční program barmanů, baristů, teatenderů a pivních specialistů. Pracovní portál Gastrojobs.cz ve čtvrtek 10. října na FOR
GASTRO & HOTEL rozbalil burzu pracovních příležitostí v gastronomii a hotelnictví. Nováčkem letošního ročníku
FOR GASTRO & HOTEL se stal projekt WINE ZONE & TAPAS, který potěšil všechny milovníky kvalitních vín.
Příští veletrh FOR GASTRO & HOTEL se uskuteční nově jako třídenní v termínu 1.–3. října 2020.

Jednou z nejvýraznějších expozic letošního ročníku byl
stánek MAKRO s obří expozicí masa z celého světa.
www.for-gastro.cz

seznam vystavovatelů veletrhu FOR INTERIOR 2019

seznam vystavovatelů veletrhu FOR INTERIOR 2019

www.yaa.cz
• 2M Wine&Prosecco
• 3D EXPRES
• Abstract
• ADIN INTERIÉR - KRATOCHVÍLOVI
• Admonter Holzindustrie
• AG GRUPINSTAL
• AKSAMITE nábytek
• Alena DOLEŽALOVÁ - GATEX
• ALERTE
• ALPHA - křesla CZ
• ALPI home
• ALTERA MEDIA (časopis Revue50plus)
• AMORIM
• Ampuro
• AQUASAR - odstranění vodního kamene
• ARDUDANA
• archinfo.sk
• ArchiSoft - software pro návrh interiérů a stavební
projektování
• ARPA
• ART DUCKART
• Asociace českých nábytkářů
• BABYLON Plus
• Be Fresh
• Belterra - židle, stoly
• Biano
• Bláha & Hudek
• BLAKAR trading
• BOHEMIA PARKET
• BS-textil
• Burda International CZ
• Bytcentrum
• CARELLI NÁBYTEK
• Casa Mia collection
• casamoderna
• CCB
• CIMEX
• CLAPDESIGN
• CLIPET
• Creative Concrete Design
• Časopisy pro volný čas
• Český Internet
• Český kutil.cz
• DALTEN media
• Darré Náchod
• DATABOX
• DECO LOCO
• DEKOMA

• DELSO INTERIÉRY
• Diamondsleep
• Digestoře SIRIUS
• DIVA-HOME
• DOMESTAV
• DOPPLER CZ
• DOT kuchyne
• Dreambeds
• Dřevařský magazín
• Dřevo voní
• Dřevostavitel.cz – NETION
• Dřevotvar družstvo
• Dubu - Nábytok z masívu
• EGOITALIANO
• ELEMENTI Slovakia
• ESPRIT BOHEMIA
• EUROtest
• EXTORI
• FaKOPA
• FAVOUR Store
• FENIX NTM
• FINESA nábytek
• FORD MOTOR COMPANY
• FrontMedia.cz
• GALA collezione
• GATEX
• Glamur - koupelny, obklady a dlažby
• H Design
• HABILIS (Stolaři-Truhláři.cz)
• HETH
• HITRA
• Holz in form
• HyperMedia
• Charita dětem
• I.B.A.holdings
• IDOL SPAS
• IMEDIUM
• IN publishing group
• Infrasauny
• Ing. arch. Daniela Vranová
• Ing. Iva Bastlová, DiS.
• INTREO INTERIERY
• Jaga Media
• Jan Vlach
• Jannai
• JECH CZ
• JELÍNEK - výroba nábytku
• Jiří Novák

• JURA Petraco
• Juuu - Iva Drozdová
• JV POHODA
• KA INTERNATIONAL
• Kamila Harris Home
• Kaplan nábytek
• KAPRADINA - Ivana Luxemburková
• KARE DESIGN
• Klastr českých nábytkářů, družstvo
• KLVAŇA-NÁBYTEK
• Kouzlo starých časů
• K-Square
• Kvalita v kuchyni
• LAMA
• Libor Polomský - Kvalita v kuchyni
• Li-Go
• LIKOR
• LINTERNO
• LIVING GLOBAL INTERIO
• Living Media
• LJV TRONIX
• LK Studio
• LOCALHAND
• LUCATEC GROUP
• LUIS Decoration
• MAFRA
• Magniflex - italské matrace nejvyšší kvality
• MARTIN PATŘIČNÝ
• MATERASSO Slovakia
• MEDIA/ST
• Mediaplanet Czech
• Městská část Praha 18
• Mgr. Hana Rajdlová
• Mgr. Markéta Rigová - Nejkrásnější dárek.cz
• MILÉNIUM Šípoš PRAGUE
• MIRLAND
• MOWORIGINAL
• MRKinvest
• Nábytek Amadeus, Lusien
• Nábytek Sultán
• Nábytek z vraků
• Najman Libor Truhlářství
• NANOCONCEPT
• NEJČI nábytek
• NetWebs
• Nikol Šabatová
• NOMA nábytek
• Nové proměny bydlení

• of-stone
• Pavel Ciml - CIMEX
• Pavel Hlobil Truhlářství
• PK-interier - Pavel Kružík
• Postelia | Spíme.cz
• Pražská čokoláda
• PRO VOBIS
• Quantum Group International
• Regina DAB Praha
• RF HOBBY
• Rottdesign
• Royal Comfort
• RUGPOINT DEKOR
• S&P Sales House
• Saffron Beds
• SCANDIUM
• Softub CZ
• Stach
• Stavební bytové družstvo
• Studio Evalofa
• Super-Lock
• Svépomocí.cz
• Šiba Plus
• TAPO LIVING
• Teak Art
• TERMA
• TERRAPOLIS
• The Kodama Gang
• TZB-info - Topinfo
• UBUD INTERIER
• UNAR
• UNIFORM PRAHA
• UNIVERSUM
• Úřad průmyslového vlastnictví
• Ušetřeno.cz
• VIOLA EU
• VLTAVA LABE MEDIA
• VORWERK CS
• WE-TEC
• WET-WEST EAST TRADING
• WHI NET
• WM Profi
• Z - TRADE
• ZHENG Store
• ZMECHU.COM

ŘEDITELKA
OBCHODNÍHO TÝMU
Ing. arch. Maria Wohlrabová
T: +420 225 291 244
M: +420 739 306 332
wohlrabova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR INTERIOR
Ing. Daniela Boučková
T: +420 222 891 125
M: +420 739 003 138
bouckova@abf.cz
MANAŽERKA VELETRHU
FOR INTERIOR
Věra Špáňová
T: +420 222 891 197
M: +420 734 694 124
spanova@abf.cz
PRODUKCE
Martina Králová
T: +420 225 291 149
M: +420 734 694 125
kralova@abf.cz

... ZVEME VÁS NA JARNÍ VELETRHY
| 16.–18. 1. 2020

FOR DECOR & HOME
10. kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků
a dárkového zboží

| 26.–29. 3. 2020

FOR HABITAT
27. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí
FOR INTERIOR
13. mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků
FOR GARDEN
14. mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury
a zeleně
DESIGN SHAKER
9. výběrový veletrh interiérového designu
DESIGN V KOUPELNĚ
2. přehlídka koupelnového designu, zařízení, vybavení a příslušenství

...A NA PODZIMNÍ VELETRHY
| 10.–12. 9. 2020

FOR DECOR & HOME
11. mezinárodní kontraktační veletrh dekorací, bytových a kuchyňských
doplňků a dárkového zboží

| 1.–3. 10. 2020

FOR INTERIOR
14. mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků

| 1.–3. 10. 2020

FOR GASTRO & HOTEL
10. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství
a gastronomie

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

