DOPROVODNÝ PROGRAM STYL-KABO únor 2015
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ:
Sobota 21. 2. 2015
15:00 h
Předání ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv"
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín
Místo konání: RELAX ZÓNA - pavilon F
Neděle 22. 2. 2015
9:30 h
Předání ocenění „Osobnost roku v textilním a obuvnickém průmyslu“
Garant akce: odborný časopis Svět textilu a obuvi, Veletrhy Brno
Místo konání: pav. P – přehlídkové molo
PŘEDNÁŠKY, PANELOVÉ DISKUSE:
Sobota 21. 2. 2015
11:00 - 12,30 hodin
Panelová diskuse: „Zkušenosti s reklamacemi po prvním roce Nového Občanského zákoníku“
Zveme všechny obchodníky na diskusi se zástupci ČOI, soudními znalci a zástupci spotřebitelských
organizací zaměřenou na praktické zkušenosti s řešením reklamací podle nové legislativy.
Přednáší: Zdeněk Krul, ČOI (Česká obchodní inspekce); Mgr. Zdeněk Borovička (dTest);
soudní znalci pro obor textil zastoupení Vladimírem Štorkem, externím pracovníkem TZÚ
Odborný Garant: SOTEX GINETEX CZ, z. s., Textilní zkušební ústav, s.p.
Místo konání: pavilon P – sál P2
Vstup zdarma
14:00 – 15:30 hodin
Přednáška: „Trendy pro podzim/zima 2015-2016“
Jedinečný trendový seminář se specialistkou na módní trendy z Holandska paní Ellen Haeser opět
v Brně! Paní Ellen Haeser má více než 30leté zkušenosti s tvorbou trendů, ale i vývojem textilních
materiálů. Pracuje pro známé zahraniční módní značky, jako např. Esprit de Corps, Oilily, Du Pont
de Nemours USA/global (marketing dept.fibres), Sahni Fashions (India) pro Desigual, Liu-Jo, Max
Mara Group nebo Trendunion ve Francii.
Přednáška je zaměřena na styly, tvary, barvy a látky pro dámskou a pánskou módu, obuv a
doplňky. Trendový seminář bude simultánně tlumočen do češtiny. Každý návštěvník přednášky
obdrží po skončení základní trendové směry pro uvedenou sezonu na CD.
Přednášející: Ellen Haeser – Haeser Unlimited - Holandsko
Místo konání: pavilon P – sál P4
Vstup zdarma
Neděle 22. 2. 2015
10:30 – 12:30 hodin
Přednáška „Nové technologie a materiály využívané v obuvnické výrobě“
Součástí přednášky bude i beseda a zodpovězení dotazů návštěvníků přednášky. Přednášející Ing.
Michal Špaček je mezinárodně uznávaný obuvnický expert. V současné době pracuje pro
International Shoe Center Germany v Pirmasensu a má bohaté zkušenosti z kontroly výroby obuvi
pro německé firmy v Číně, Indii i Pákistánu.
Přednášející: Ing. Michal Špaček – expert na posuzování kvality ISC, Německo
Místo konání: pavilon P – sál P4
Vstup zdarma

14:00 – 15,30 hodin
Přednáška: „Zvýšení prodejů, lepší logistika, rychlé inventury? RFID!“
Představení automatické identifikace na bázi radiofrekvenční technologie v módním
maloobchodním sektoru pomocí RFID čipů. Součástí přednášky jsou případové studie z celého
světa a „live“ ukázky: životní cyklus RFID čipu na kusu oděvu a proces inventury zboží (snížení
času vč. vyhledání zboží ve skladu, omezení situací „out of stock“; zvyšování dostupnosti zboží a
tím i objemů prodejů).
Přednášející: Ing. Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP/GS1 Czech Republic, Ing. Jan Rydval/IBM ČR
Odborný garant: GS1 Czech Republic
Místo konání: pavilon P – sál P3
Vstup zdarma
Pondělí/Úterý 23. – 24. 2. 2015
Pondělí 12:00 – 16:00 hodin, úterý 9,00 – 13,00 h
Mezinárodní setkání „Krok k udržitelnosti obuvnické výroby v Evropě – Step to
Sustainability“
Projekt S2S je zaměřen na ekologickou udržitelnost v obuvnickém průmyslu, který se rozvíjí
s rostoucím vývojem průmyslu, což souvisí s velkou změnou v chování spotřebitelů na celém světě
a představuje tak obrovskou příležitost růstu v Evropě.
Cílem projektu je vytvořit nový vzdělávací profil zaměřený na „Udržitelnost v obuvnickém sektoru“,
který je schopen se vyrovnat s viditelným nedostatkem odborných znalostí.
Účastníci: Portugalsko (ISC - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal a Klaveness Portugal
S.A.), Belgie (CEC – Confédération Européenne de l'Industrie de la Chaussure), Rumunsko
(Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi ), Německo (ISC - International Shoe Competence
Center Pirmasens GmbH), Itálie (ARS SUTORIA School s.r.l.), Španělska (INESCOP Instituto
Tecnológico del Calzado, Country), Slovinsko (ZAVOD IRCUO – Industrijski razvojni center za
usnjarsko in obutveno industrijo) a Česká republika (ČOKA – Česká obuvnická a kožedělná
asociace.
Místo konání: Administrativní budova BVV – 1. patro sál č. 103
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace
Vstup: uzavřené jednání pouze pro účastníky projektu S2S

KONTRAKTAČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P
STYL SHOW – módní přehlídky kolekcí dámské a pánské módy
Denně v 10,00 h a ve 13,00 h
BOJA, CAMP DAVID, DDP Paris, Elega + Elega by Dana M., GEISHA, MODĚVA, PAUSE CAFE,
SOCCX, TRAMONTANA
LINGERIE SHOW - módní přehlídka kolekcí spodního prádla, nočního prádla a
punčochového zboží
Denně v 11,00 h a ve 15,00 h
CONTURELLE, FELINA, HOTEX, LISCA, PLEAS, SASSA, SCHIESSER, UN:USUAL, WERSO
SPECIÁLNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY
Sobota 21. 2. 2015 - 16:00 h
FELINA Lingerie Show – kolekce dámského spodního prádla pro sezónu podzim-zima
2015/2016

Neděle 22. 2. 2015 - 17:00 h
CZECH DESIGNERS FOR ELLE – prezentace módní kolekce 20 českých návrhářů ke 20. výročí
časopisu ELLE
DOPROVODNÉ EXPOZICE
Pavilon P
LINGERIE FORUM - vybrané kolekce vystavovatelů prádla a plavek
YOUNG DESIGN – vítězné modely studentů středních a vysokých škol ze soutěží Mladý módní
tvůrce (CZ) a Módny návrhár Ružomberok (CZ + SK)
Pavilon F
KABO FÓRUM
Ukázky z tvorby studentů odborných škol – SUPŠ Uherské Hradiště a Ateliér designu obuvi FMK
UTB Zlín
RELAX ZÓNA
Výstava výtvarných prací studentů střední odborné školy SUPŠ Uherské Hradiště v rámci soutěže
„Veselá bota“

Stav k 10. 2. 2015. Změna programu vyhrazena.

