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Závěrečná zpráva  
 

ze 47. ročníku Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO 
konaného od 20. do 22. února 2016 na brněnském výstavišti 

 
 
 
 
 
 
 
 

V příznivém období ekonomického růstu a zvyšujících se tržeb maloobchodu se dařilo 

i mezinárodním veletrhům STYL a KABO, které jsou největší B2B prezentací módního 

průmyslu pro český a slovenský trh. Nabídka veletrhů se stabilizovala před čtyřmi lety 

a také 47. ročník udržel vysokou laťku kvality. Zcela poprvé se představilo 54 firem, 35 

na veletrhu STYL a 19 na veletrhu KABO. Své nové kolekce textilu, oděvů, obuvi 

a kožené galanterie představilo celkem 284 vystavovatelů z 12 zemí a 632 

zastoupených značek. Novinky pro sezonu podzim a zima 2016/2017 si prohlédlo více 

než pět tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích.  

Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijelo z Polska, Německa a Slovenska. Novinkou ročníku 

byla početná účast firem z Turecka, zajímavé premiéry měly také společnosti ERFO 

z Německa, Minerva z Řecka, italská obuvnická firma NeroGiardini nebo česká společnost 

SNAHA, která se po 20 letech vrací k výrobě módní obuvi. Mezi českými vystavovateli byli 

jak zástupci zahraničních značek, tak 66 přímých výrobců. Opět nechyběla ani sekce 

nezávislé módy mladých návrhářů Fresh Fashion. 

Výjimečnou událostí se stala speciální přehlídka Luxury Cut moderovaná Leošem Marešem. 

Vedle kolekcí značek Corneliani a John Richmond mohli diváci zhlédnout jedinečnou 

retrospektivní přehlídku modelů světoznámého návrháře Olega Cassiniho - originálů 

dámských glitrových šatů vytvořených pro Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy a Grace 

Kelly. Mezi hosty byla také velvyslankyně ČR v Bratislavě Livia Klausová. 

Stejně jako v minulých letech, i tentokrát bylo brněnské výstaviště dějištěm jediného 

trendového semináře se zahraničním odborníkem v České republice. Obchodníci, 

vystavovatelé a další zájemci mohli v sobotu i v neděli vyslechnout poutavou přednášku 

nizozemské specialistky Ellen Haeser o trendech dámské a pánské módy pro podzim a zimu 

2016/2017. Netradičně se přednášelo přímo na přehlídkovém mole v pavilonu P a klíčovým 

slovem byla osobitost a vlastní styl. V dámské módě pro příští sezonu se promítnou čtyři 

hlavní témata: přírodní živly, „primal“ mířící ke kořenům a tradicím, umělecký ateliér 

a poklady historie módy. 
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U příležitosti veletrhů módy udělil časopis Svět textilu & obuvi prestižní ocenění dvěma 

významným osobnostem oboru. Osobností roku 2015 v textilním a oděvním průmyslu se stal 

zakladatel firmy SILK & PROGRESS Petr Moravec a cenu pro Osobnost roku 2015 

v obuvnickém průmyslu převzal jednatel společnosti D. P. K. Petr Kubát.  

 

Statistické údaje 
 
V průběhu veletrhů STYL a KABO se na pokladnách zaregistrovalo 567 zahraničních 
návštěvníků z 21 zemí, a to především ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a Turecka. 
Jednotliví zájemci přijeli také ze vzdálených zemí jako Čína, Indie, Japonsko, Rusko nebo 
Pákistán. V Press centru se v průběhu veletrhů akreditovalo 70 zástupců médií z České 
republiky a Slovenska. Mediálními partnery byly: Svět textilu a obuvi, Módní prádlo, Móda 
revue, Modarevue.com, Obuv-kuze.cz, Shoes-leather.com, a TV MeToo. 
 
  
Závěrečná statistika 
 

 Základní statistické údaje STYL + KABO    STYL KABO 

1 Počet vystavovatelů a zastoupených firem 284 179 105 

2 Počet zúčastněných zemí 12 

3 Celkový výstavní prostor v m2 7 849  4 990 2 859 

4 Počet návštěvníků  5 494 

5 Počet akreditovaných novinářů 70 

 
 

48. mezinárodní veletrhy módy a obuvi STYL a KABO se uskuteční v termínu od 27.    
do 29. srpna 2016. 

 

 
 


