Brnianske výstavisko ovládne móda po päťdesiaty krát
Prvýkrát sa veľtrhy STYL a KABO konali na brnianskom výstavisku v roku 1993.
Tento rok v auguste to bude už 25 rokov, kedy sa v Brne predstavia kolekcie
od výrobcov a dodávateľov z 20 krajín sveta. Zo Slovenska sa pravidelne zúčastňuje 24 firiem.

Buďte i Vy medzi nimi a využite výhody účasti v Brne:




Jediné kontraktačné veľtrhy módy pre módny a obuvnícky obchodný trh Českej republiky a Slovenska.
Kvalitná obchodná prezentácia v modernom a priateľskom prostredí brnianskeho výstaviska
Bezplatná možnosť propagácie vystavovateľa a jeho tovaru v kampani veľtrhu (e-lettre, tlačové správy, webové
stránky veľtrhov, tlačoviny - Sprievodca návštevníka a Mapa firiem a značiek)

Veľtrh ale nemusí byť len o výstavnej ploche a expozícii

Prezentujte svoje kolekcie na prehliadkovom móle v rámci obľúbených módnych
prehliadok STYL SHOW, LINGERIE & BEACHWEAR SHOW a upozornite na svoje kolekcie
nových obchodníkov!

Podeľte sa s nami o novinky vo Vašich kolekciách - budeme informovať odborné
média, denníky a tiež všetkých obchodníkov ešte pred veľtrhom!

Zvýšený záujem a propagáciu Vašej značky nielen u obchodníkov, ale i novinárov.

Akí obchodníci chodia na veľtrhy STYL a KABO?






80 % má rozhodovacie právomoci
58 % sú majitelia firiem
16 % noví obchodníci
67 % prichádza objednať tovar
65 % sa zaujíma o tovar v strednej cenovej kategórii

Módne trendy pre sezónu jar/leto 2018:
Tradičný trendový seminár so zahraničnou špecialistkou zaujíma stále viacej obchodníkov.
V sobotu bude opäť priamo na pódiu v pavilóne P. Súčasťou bude módna prehliadka nových trendov
z kolekcií vystavovateľov!

Štatistika posledného ročníka – február 2017:
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Základné údaje
Počet vystavovateľov a zastúpených firiem
Počet zúčastnených krajín
Celkový výstavný priestor v m2
Počet návštevníkov
Počet akreditovaných novinárov

Zástupca BVV pre Slovenskú republiku:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Ing. Ľudovít Mičuda
Tel: 032 6525275, 0948 011 198
E-mail: ludovit.micuda@sopk.sk

STYL + KABO
283
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KABO
111
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Cenové podmienky:
Krytá plocha

do 24.5.2017
- termínová zľava 10 %

od 25.5.2017
- základná cena

Základná cena

1 904 Kč/m2

2 115 Kč/m2

Príplatky: Expozície otvorené z 2 - 4 strán

5%

Otvorená expozícia z 3 strán

minimálna plocha 40 m2

zo 4 strán

minimálna plocha 49 m2

Registračný poplatok: - vystavovateľ

2 500 Kč

- spoluvystavovateľ

1 500 Kč

Narodeninová zľava
Ak zvažujete pre jubilejný 50. ročník zväčšenie stánku, pripravili sme pre
Vás príjemnú 50% zľavu na výstavnú plochu, ktorú si objednáte naviac
oproti predchádzajúcej účasti.
Odporúčame Vám zaslať prihlášku čo najskôr, t.j. do 24. 5. 2017!
V tomto termíne platí zvýhodnená cena za výstavní plochu a i za
typové stánky „all inclusive“!

Viac informácií o veľtrhoch priebežne na www.styl.eu, www.kabo.cz
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