
DOPROVODNÝ PROGRAM STYL-KABO únor 2016 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ: 
Sobota 20. 2. 2016 
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 21. 2. 2016 
10:15 h 
Předání ocenění „Osobnost roku v textilním a obuvnickém průmyslu“ 
Garant akce: odborný časopis Svět textilu a obuvi, ATOK, Veletrhy Brno 
Místo konání: pav. P – přehlídkové molo 
 

 
PŘEDNÁŠKY: 
Sobota 20. 2. 2016 
14:00 – 15:30 hodin 
Přednáška: „Trendy pro podzim/zima 2016-2017“ 
Inspirativní trendový seminář se specialistkou na módní trendy z Holandska paní Ellen Haeser – 
jediný v ČR! 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 jejím skončení tištěné základní trendové směry pro uvedenou sezonu. 
Přednášející: Ellen Haeser – Studio Haeser /Holandsko 
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo 
Vstup zdarma 
 
 
Neděle 21. 2. 2016 
10:00 – 12:00 hodin 
Přednáška „Novela Zákona o ochraně spotřebitele a k mimosoudnímu řešení 
reklamačních sporů“  
Přednáška je určena pro všechny podnikatele či maloobchodníky, kteří prodávají zboží koncovým 
spotřebitelům. Od února 2016 dochází k významné novelizaci uvedeného zákona - na základě 
výzvy České obchodní inspekce, pokud zde spotřebitel uplatní podání k mimosoudnímu řešení 
reklamace, bude muset každý podnikatel do 15-i dnů zaslat své stanovisko k předmětné reklamaci. 
Nedodržení této povinnosti bude kvalifikováno jako správní delikt dle ZOS a může být 
sankcionováno. 
Přednášející: Zdeněk Krul – vrchní rada ČOI Praha 
Místo konání: pavilon P – sál P4 
Vstup zdarma 
 
 
14:00 – 15:30 hodin 
Přednáška: „Trendy pro podzim/zima 2016-2017“ 
Inspirativní trendový seminář se specialistkou na módní trendy z Holandska paní Ellen Haeser – 
jediný v ČR! 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 jejím skončení tištěné základní trendové směry pro uvedenou sezonu. 
Přednášející: Ellen Haeser – Studio Haeser /Holandsko  
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo 
Vstup zdarma 
 



 
KONTRAKTAČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P 
 
STYL SHOW – dámská a pánská móda 
Denně v 10,30 h a 13,30 h 
C´EST BEAU LA VIE, CAMP DAVID, DIANE LAURY, DOMENICA BENSO, MODĚVA, NELA, NEULA, 
SOCCX, SUN CITY, TRAMONTANA 
 
LINGERIE SHOW - spodní prádlo, noční oblečení a punčochové zboží 
Denně v 11,30 h 
CONTURELLE BY FELINA, EWLON, FELINA, MISS ROSY, PLEAS, SASSA, SCHIESSER, WERSO 
 
SPECIÁLNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
Neděle 21. 2. 2016 - 17:00 h 
LUXURY CUT – exkluzivně pro STYL a KABO: 

- Oleg Cassini – retrospektivní kolekce originálů dámských glitrových šatů světoznámého 
návrháře pro známé tváře světové filmové a hudební scény 20. století 

- John Richmond   
- Corneliani 

Vstup: na pozvánky 
 
 

DOPROVODNÉ EXPOZICE 
Pavilon P  
LINGERIE FORUM - vybrané kolekce vystavovatelů prádla a plavek 
 
TREND FORUM – módní trendy pro sezonu podzim-zima 2016/2017 
 
Pavilon F  
KABO FÓRUM (Relax zóna) 
Ukázky z tvorby studentů odborných škol – SUPŠ Uherské Hradiště a Ateliér designu obuvi FMK 
UTB Zlín 
 
 
 
Stav k 1. 2. 2016. Změna programu vyhrazena.  
 


