Veletrh FOR DECOR & HOME nastíní směr
dekorativního stylu pro jaro 2020
Praha 16. ledna 2020 – První nádech jara do metropole vnese mezinárodní
kontraktační veletrh dekorací, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového
zboží FOR DECOR & HOME. Letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA se od 16.
do 18. ledna zaplní novinkami a trendy českého i světového dekorativního
stylu. Návštěvníci se seznámí s podobou jara, svátku zamilovaných i
Velikonoc. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.
Jediná specializovaná akce v oboru v rámci České republiky odhalí novinky pro
blížící se sezónu s akcentem na velikonoční období i svátek zamilovaných. „Po
úspěšném podzimním ročníku veletrhu FOR DECOR & HOME se v Letňanech sešli
významní vystavovatelé s expozicemi vyladěnými do jarní a letní atmosféry roku
2020. Inspiraci na ploše téměř pěti tisíc čtverečních metrů zde najdou jak obchodníci,
tak návštěvníci z řad široké veřejnosti, kteří plánují zvelebit či zkrášlit své domovy,“
řekla ředitelka veletrhu FOR DECOR & HOME Maria Wohlrabová.
Výrobců, velkoobchodů i exkluzivních dovozců se na FOR DECOR & HOME
prezentuje celá řada. Například MOREX ve své expozici uvádí dekorativní i užitkové
produkty z vrbového proutí různých tvarů a velikostí. Společnost BKS DECOR
přivezla do Letňan sladký dekor v trendy růžové barvě a společnost PARAMIT nabízí
obchodníkům terakotové zboží. Představuje květináče, obaly pro aranžéry a další
produkty v ekologickém provedení z pálené hlíny. Nechybí ani další renomované
značky, jako např. SIMONS TRADE, AUTRONIC, DALKS, EDWILAN nebo
KERAMIKA HARASIM. Mezi nováčky veletrhu se v letošním ročníku ocitly
společnosti NEKUPTO nebo BRAND EVOLUTION zaměřené na dárkové zboží.
Chybět v centrální Hale 2 nebudou ani rodinné manufaktury, které představí
originální rukodělné výrobky. Se speciální expozicí zaměřenou na vánoční nabídku
roku 2020 se v Letňanech prezentuje společnost DECORIUM.
Poznejte jaro očima předních floristů
K jaru a létu patří – stejně jako k veletrhu FOR DECOR & HOME – také keramická
výzdoba, nápadité zahradní dekorace a v neposlední řadě i obor floristika. Celistvost
bohatému a různorodému spektru dekorací v PVA EXPO PRAHA dodávají také
například kuchyňské doplňky a samozřejmě oblíbené dárkové zboží. Vrcholem
estetického zážitku na veletrhu bude přehlídka JARNÍ TRENDY, kterou pro 9. ročník

veletrhu vytvořily floristky Adéla Murínová a Vlasta Sekyrková s akcentem na
současné světové trendy oboru.
Autorka Vlasta Sekyrková, která je autorkou části expozice nazvané „Jaro právě
přichází“, je držitelkou mnoha prestižních ocenění a v roce 2018 dosáhla na titul
Mistr České republiky ve svém oboru. Její koncepce je inspirovaná probouzející se
přírodou. Také tvorba Adély Murínové neunikla pozornosti odborníků, která za
originální práci získala absolutní vítězství v soutěži Brněnská růže 2019. Adéla
představí svůj koncept „Na jaro… mladé, svěží, svůdné“ inspirovaný jiskrou
odrážející se ve víně. Více na www.fordecor.cz.

Veletrh FOR DECOR & HOME – jaro 2020 v číslech:
Počet vystavovatelů: 67
Výstavní plocha čistá: 2150 m2
Výstavní plocha hrubá: 4600 m2
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