Veletrh FOR DECOR & HOME stále roste
Od čtvrtka 7. září do soboty 9. září 2017 patřily dvě haly letňanského výstaviště PVA
EXPO PRAHA vánočním a celoročním dekoracím a dárkovému zboží. Konal se tam
totiž v pořadí 4. veletrh FOR DECOR & HOME. Své produkty a novinky představilo na
čisté výstavní ploše 3925 m2 celkem 142 vystavovatelů, což je o 13 % více v porovnání
s předchozím rokem. Nechyběl ani divácky atraktivní doprovodný program:
představení vánočních trendů očima čtyř floristů, workshop na téma balení vánočních
dárků nebo floristická show.
Více než 140 českých výrobců i exkluzivních dovozců představilo ve dvou halách své nové
vánoční kolekce i tradiční sortiment. K vidění byly nejen vánoční dekorace, ale také sklo,
nádobí, bytové doplňky nebo keramika. Veletrh byl primárně zaměřen na obchodníky, kteří
přímo na veletrhu uzavírali kontrakty. Na své si ale přišli i běžní spotřebitelé. Ti získali mnoho
inspirace a u vybraných vystavovatelů mohli i nakoupit.
Ve Vstupní hale II proběhlo první den veletrhu slavnostní zahájení a představení vánočních
trendů, které nás budou za pár měsíců obklopovat na každém kroku. Ty měli na svědomí
floristé Jan Karnet, Lukáš Kouřil, Matúš Danko a Petr Sikora, kteří si pro návštěvníky
veletrhu přichystali čtyři odlišné možnosti pojetí Vánoc od klasických až po ty extravagantní.
Podle odborníků budou v letošním roce převládat zlatavé tóny a zemité barvy ve spojení
s přírodním materiálem. Do popředí se ale dostanou i různobarevné syté kombinace zdánlivě
neslučitelných barev v kombinaci s jednoduchým a čistým interiérem.
Na veletrhu nechyběla ani floristická show. Miroslava Naglová návštěvníkům veletrhu
předvedla, jak připravit podzimní květinovou dekoraci – truhlík či květináč na parapet nebo
dekoraci na dušičky. Velkého zájmu se dočkal i workshop obalové designérky Radky
Křivánkové. Ta návštěvníky naučila, jak zabalit vánoční dárky s využitím recyklovaných
materiálů.
V pořadí 5. veletrh FOR DECOR & HOME se uskuteční v PVA EXPO PRAHA opět od 18. do
20. ledna 2018 a jeho hlavním tématem budou jarní a zahradní dekorace, sv. Valentýn,
Velikonoce či Mezinárodní den žen.
Více informací o veletrhu FOR DECOR & HOME najdete na www.fordecor.cz.

