Vánoční trendy pro rok 2017
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale čeští i světoví profesionálové už
vědí, jaké budou letošní trendy! Pokud to zajímá i vás, pak byste
neměli chybět na 4. kontraktačním veletrhu FOR DECOR & HOME,
který se uskuteční od 7. do 9. září 2017 v areálu PVA EXPO PRAHA.
V rámci odborného doprovodného programu budou představeny nejnovější vánoční
trendy ve čtyřech samostatných expozicích, které chystají přední čeští floristé: Jan
Karnet, Lukáš Kouřil, Matúš Danko a Petr Sikora.
Čtyři samostatné scény představí návštěvníkům veletrhu trendy pro letošní rok, a to
s využitím produktů z řad vystavovatelů a partnerů veletrhu. Pestrost a rozdílnost zaručí čtyři
rozličné expozice na téma Cesta do historie, Návrat ke kořenům, Iluminace a Tajuplná
džungle. Na návštěvníky veletrhu tak čeká nejen nevšední zážitek, ale také přemíra
inspirace v možnostech kombinace užitých materiálů a barevností. Všechny expozice budou
doplněny o květinové dekorace, které jsou nedílnou součástí užitého designu a slavnostní
atmosféry.
Expozice budou vytvořeny profesionálními floristy Janem Karnetem, Lukášem Kouřilem,
Matúšem Dankem a Petrem Sikorou. Výše jmenovaní floristé uvážlivě zvolí nejlepší produkty
z nabídky vystavovatelů. Záměrem expozice je pomoci návštěvníkům lépe se orientovat
v prodejním sortimentu vystavovatelů a usnadnit jim najít osobitý směr v nadcházející
sezóně. Scénu Vánoční trendy ale ocení i obchodníci pro neotřelou prezentaci zboží
koncovému zákazníkovi v prodejnách. V rámci programu se uskuteční i odborná přednáška
floristů.
V pořadí 4. kontraktační veletrh FOR DECOR & HOME nabídne nejméně dvě haly nabité
nejnovějšími trendy, které se dostanou do našich domácností tyto Vánoce. Primárním cílem
veletrhu je uzavírání předvánočních kontraktů, kterému napomáhá i vhodně zvolený termín
na začátku září. Pozornosti však neujdou ani produkty s celoročním uplatněním: sklo,
keramika, bytové doplňky a dekorace nebo dárkové předměty.
Souběžně se uskuteční mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního
stylu WORLD OF BEAUTY & SPA a mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí,
telefonních karet, minerálů a sběratelství SBĚRATEL.
Více informací o veletrhu FOR DECOR & HOME najdete na www.fordecor.cz.

