Tři stovky expozic, poradenství, přednášky, soutěže
To vše na veletrhu FOR INTERIOR
Ve dnech 5. – 8. října 2017 probíhá již osmý ročník veletrhu nábytku, interiérů
a bytových doplňků. Kromě tří stovek expozic je pro návštěvníky připravený zajímavý
doprovodný program, poradenství bytových architektů, soutěž o zařízení bytu
v hodnotě 100 021 Kč a mnoho dalšího. Návštěvníci budou moci hlasovat
o nejzajímavější přihlášený exponát veletrhů – FAVORIT VELETRHŮ.
Veletrh FOR INTERIOR je největší podzimní veletrh nábytku a zároveň největší přehlídka
interiérů na jednom místě. Ve čtyřech výstavních halách se budou prezentovat významní čeští
i zahraniční výrobci nábytku, importéři nábytku i interiérová studia. K vidění bude interiér
v rozmanitých stylech, barvách i materiálech za příznivé veletržní slevy.
Expozice designérky Ivy Bastlové
Letošní ročník veletrhu oživí expozice známé designérky Ivy Bastlové z ateliéru LOXO
s názvem Well-being living na téma nadčasové styly, přírodní materiály a wellness prostory.
Chybět nebudou ani přednášky, kde se bude hovořit nejen o přírodních materiálech, stylu
a atmosféře, ale také o aromaterapii, tepelné pohodě a nejnovějších trendech v oblasti
pokojových rostlin.
[7. 10. 2017, 14.00 – 15.00 hodin, Vstupní hala II, Přednáškový sál]
[Výstava po celou dobu veletrhu – Vstupní hala II]
Návrhy interiérů podle Feng Shui
[7. 10. 2017, 12.00 – 14.00 hodin, Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2]
Bytové poradenství
Nové návrhy interiérů nebo kontroly stávajících plánů nabídnou architekti ze studia Evalofa
pro návštěvníky FOR INTERIOR po celou dobu veletrhu a zcela zdarma. Nutná je rezervace
času předem.
[Po celou dobu veletrhu – Hala 4, stánek B2]
Soutěž o vybavení bytu v hodnotě 100 021 Kč

Poprvé mohou hrát návštěvníci veletrhu o vybavení interiéru z nabídky sortimentu New Living
Center v hodnotě 100 021 Kč. Stačí se zastavit na veletrhu v televizním studiu TVbydleni.cz a
natočit krátké video nebo komentář o svém bydlení nebo o problematické části svého interiéru.
Každý týden budou vybrána tři nejlepší videa, jejich autoři vyhrají oběd s lahví vína v New
Living
Center.
Finálové
kolo
proběhne
v
týdnu
od
10.
prosince
do
17. prosince 2017 a budou do něj automaticky zařazeni všichni výherci jednotlivých soutěžních
kol. Výherce finálového kola s nejvyšším součtem bodů hlasování vyhraje hlavní cenu –
voucher na nákup v hodnotě 100 021 Kč. Vyhrát bude možné i pouhým hlasováním pro některé
z videí a zodpovězením soutěžní otázky. V doprovodné soutěži mohou hlasující vyhrát
voucher v hodnotě 20 000 Kč.
[5. – 8. 10. 2017, Hala 4, stánek B7]

Asociace českých nábytkářů
Na tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů se zástupci médií dozvědí statistické údaje
z oboru výroby nábytku. Vyhlášen bude 9. ročník soutěže NÁBYTEK ROKU 2018.
[5. 10. 2017, 10.15 – 11.00 hodin, Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2]

Nejlepší české interiéry
Porotci loňské soutěže BEST OF INTERIÉR promluví na téma nejlepších interiérů soukromých
bytů a veřejných prostor. Návštěvníci se dozvědí, zda české a slovenské interiéry sledují jen
pomíjivé trendy nebo našly vlastní originální styl a jejich design je díky tomu nadčasový, a zda
snesou srovnání se zahraničím.
[5. 10. 2017, 13.00 hodin, Vstupní hala II, Přednáškový sál]

Kontakt pro média:
Ing. Alena Bradáčová, PR manažerka, e-mail: bradacova@abf.cz, mobil: 739 003 164
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forinterior.cz

Základní informace ročníku 2017:

FOR INTERIOR 2017 – 8. ročník
FOR GASTRO & HOTEL 2017 – 7. ročník
Termín konání: 5. – 8. října 2017
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany
Otevřeno:
čtvrtek až sobota 10 – 18 hodin, neděle 10 – 17 hodin
Vstupné:
150 Kč, zlevněné 100 Kč, studenti á 30 Kč
Pořadatel:
ABF, a.s., www.pvaexpo.cz
Záštity:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hospodářská komora České republiky
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ?
Hlavní město Praha
Městská část Praha 18

Statistika:
Celková obsazená hrubá plocha: 31 200 m2
Počet zúčastněných firem: 549
Výčet zúčastněných zemí: Německo, Rakousko, Nizozemí, Itálie, Rusko, Bulharsko, Indie,
Norsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko
FOR INTERIOR
Počet zúčastněných firem: 252
Celková obsazená čistá plocha: 8264 m2

