
DOPROVODNÝ PROGRAM STYL-KABO únor 2017 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ: 
Sobota 18. 2. 2017 
15:00 h 
Předání ocenění „Česká kvalita“, „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv" a 
„Komfortní obuv“. 
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín 
Místo konání: KABO FORUM - pavilon V 
 

Neděle 19. 2. 2017 
10:15 h 
Předání ocenění „Osobnost roku 2016 v textilním a obuvnickém průmyslu“ 
Garant akce: odborný časopis Svět textilu a obuvi, ATOK, ČOKA, Veletrhy Brno 
Místo konání: pav. P – přehlídkové molo 
 

 
PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE (vstup zdarma): 
Sobota 18. 2. 2017 
14:00 – 15:15 hodin 
Seminář a módní přehlídka: „Trendy podzim-zima 2017/2018“ 
Trendový seminář spojený s módní přehlídkou trendových kolekcí vystavovatelů, zaměřený na 
styly, tvary, barvy a látky pro dámskou a pánskou módu, obuv a doplňky. Tlumočení do češtiny 
zajištěno. Na závěr semináře bude prostor pro dotazy diváků. 
Přednášející: Ellen Haeser – Studio Haeser /Holandsko 
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo 
 
15:15 – 15:45 hodin 
Přednáška: „Dámské prádlo - zdravotní aspekty nevhodného výběru“ 
Proč nepodcenit výběr aneb možné důsledky nevhodné volby velikosti, střihu či materiálu. 
Nepostradatelné informace a nové lékařské poznatky nyní i pro obchodníky a jejich zákazníky.  
Přednášející: Martin Kárych – ALTRA, a.s.  
Místo konání: pavilon P – Live Gallery (naproti přehlídkovému molu) 
 
Neděle 19. 2. 2017 
12:00 – 12:30 hodin 
Přednáška: „"Dámské prádlo - zdravotní aspekty nevhodného výběru"“ 
Proč nepodcenit výběr aneb možné důsledky nevhodné volby velikosti, střihu či materiálu. 
Nepostradatelné informace a nové lékařské poznatky nyní i pro obchodníky a jejich zákazníky.  
Přednášející: Martin Kárych – ALTRA, a.s.  
Místo konání: pavilon P – Live Gallery (naproti přehlídkovému molu) 
 
Pondělí 20. 2. 2017 
10:00 – 12:00 hodin 
Seminář „EET pro velko- a maloobchodníky krok za krokem“ 
Od 1. 3. 2017 startuje druhá vlna Elektronické evidence tržeb (EET), která se bude týkat malo- a 
velkoobchodu. Na tomto semináři připraveném ve spolupráci s MF ČR budou obchodníkům 
vysvětleny veškeré povinnosti podnikatelů a souvislosti, které se k zavedení EET vztahují. 
Prezentovány budou i první zkušenosti s EET a zodpovězeny dotazy, které podnikatele zajímají. 
Přednášející: odborní pracovníci MF ČR 
Garanti akce: ČOKA, ATOK, SOCR ČR a Veletrhy Brno 
Místo konání: pav. P - sál P4 
 
 



MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P 
 
STYL SHOW – dámská a pánská móda 
Denně v 10:30 h a 13:30 h 
CITY LIFE, ESTEL, JULIA ALLERT, KENNY S, LADY COLLECTION, MODĚVA, NEULA, TRAMONTANA 

 
LINGERIE SHOW - spodní prádlo, noční oblečení a punčochové zboží 
Denně v 11,30 h 
MISS ROSY, PLEAS, SASSA, SCHIESSER, WERSO  
 
 
 

DOPROVODNÉ EXPOZICE 
Pavilon P  
TREND FORUM – trendové kolekce vystavovatelů 
 
BEAUTY FORUM – nejnovější trendy v dekorativní kosmetice se značkou POLAFASHION. Zdarma 
servis líčení pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu. 
 
Pavilon V  
KABO FÓRUM  
Ukázky z tvorby studentů odborných škol – SUPŠ Uherské Hradiště a Ateliér designu obuvi FMK 
UTB Zlín 
 
 
 
Stav k 6.2.2017 
Změna programu vyhrazena.  
 


