Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních
veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu
Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř
šest stovek vystavovatelů plně obsadilo všechny výstavní haly, expozice veletrhu FOR
GARDEN naplnily i venkovní prostory. Inspiraci přišlo hledat přes 35 tisíc návštěvníků. A bylo
se na co dívat
Lidé se stále více zajímají o to, kde bydlí a jak bydlí. Inspiraci hledají každý rok na výstavišti PVA
EXPO PRAHA v Letňanech. Na letošní veletrhy FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR FURNITURE,
přehlídku interiérového designu DESIGN SHAKER, výstavu BYDLENÍ, nové projekty, a letos poprvé i
na specializovanou výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, se přišlo podívat 35 384 návštěvníků. To je
téměř o čtvrtinu (nárůst o 24 procent) více než loni. Na výstavní ploše 32 000 m2 se jim představilo
593 firem.
Souběh jarních veletrhů nabídl z každé oblasti bydlení něco. Návštěvníci mohli vybírat pevné části
interiéru, jako jsou podlahy, schodiště, okna, dveře, ale také nábytek, osvětlení, zahradní stavby,
vybavení zahrad, zahradní nábytek, techniku, nářadí i zeleň. Organizátoři ocenili ty nejlepší stánky
v soutěži TOP EXPO a nejlepší výrobky v soutěži GRAND PRIX.
Rozmanitý byl také doprovodný program, o který byl veliký zájem. Připravené byly přednášky na téma
sociální a seniorské bydlení bez bariér, dotační programy pro ty, kteří plánují stavět nebo
rekonstruovat, přednáška „Jak koupit a jak prodat bydlení“ od portálu ESTAV.CZ, nebo na téma feng
shui. V rámci specializované výstavy SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE mohli především odborníci
navštívit během dvou dnů přednášek týkající se osvětlení.
Již po osmé Asociace českých nábytkářů udělila ocenění NÁBYTEK ROKU 2017. V rámci
doprovodného programu výběrové přehlídky interiérového designu představila nadaná designérka Iva
Bastlová projekt SCÉNA, INSPIRACE & TRENDY 2017, na kterém byly k
vidění nejnovější interiérové trendy pro rok 2017. Na veletrhu FOR GARDEN bylo možné prohlédnout
si model zahradní železnice, výstavu fotografií a soch, lidé se také mohli zapojit do soutěže v
lukostřelbě.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.forhabitat.cz, www.vystavabydleni.cz,
www.for-garden.cz, www.forfurniture.cz, www.designshaker.cz, www.svetlovarchitekture.cz.
Oficiálními vozy veletrhů jsou automobily značky Ford.
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