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Závěrečná zpráva  
 

ze 43. ročníku Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého zboží 
STYL a KABO konaného od 16. do 18. února 2014 na brněnském 

výstavišti 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. veletrhy STYL a KABO potvrdily stabilizaci módního průmyslu i lepšící se 
situaci v maloobchodu. Meziročně vzrostl počet prezentovaných značek 
o 10 procent a 30 firem zde mělo svou výstavní premiéru. Největší B2B setkání 
textilního, oděvního, obuvnického a kožedělného průmyslu pro český a slovenský 
trh přilákalo 5 710 odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. 
Představovaly se především módní kolekce pro podzim a zimu 2014/2015.  
 
Expozice 258 vystavujících firem ze 16 zemí obsadily pavilony P a F. 
Prezentovalo se celkem 558 módních značek a opět nechyběla sekce mladé 
a nezávislé módy Fresh Fashion. Podíl zahraničních účastníků dosáhl 32 % 
a nejvíce jich přijelo z Polska, Německa a Slovenska.  
 
Největším vystavovatelem ročníku byla polská společnost Ptak Moda, která 
v Lodži provozuje největší velkoobchod s oděvy ve střední Evropě a sdružuje 
nabídku 250 polských výrobců a návrhářů. V Press centru se akreditovalo 67 
zástupců médií z České republiky, Francie a Slovenska. 
 
Přestože se tuzemská výroba specializuje a orientuje převážně na export, 
představilo se na letošním ročníku 59 českých výrobců. S dopady krize se 
relativně nejlépe vyrovnal textilní průmysl, který roste již čtvrtým rokem. Jak 
vyplývá z analýzy partnera veletrhu ATOK (Asociace textilního, oděvního 
a kožedělného průmyslu), tržby textilního a oděvního průmyslu v roce 2013 
meziročně vzrostly o 2,5 %, což je vzhledem k jejich výraznému růstu v roce 
2011 a udržení trendu v roce 2012 pozitivní výsledek. 
 
Vystavovatelé prezentovali své novinky a trendy na kontraktačních módních 
přehlídkách probíhajících několikrát denně na mole v pavilonu P. Do módních 
přehlídek kolekcí dámské a pánské módy STYL SHOW se zapojily firmy DDP 
Paris, Dromedar, Emoi, E-Bound, Geisha, Moděva, Pause Cafe, Sanu Babu 
a Tonak. Módní přehlídky kolekcí spodního prádla, nočního prádla 
a punčochového zboží LINGERIE SHOW představily nabídku společností Annes, 
Felina, Lisca, Pleas, Sassa a Schiesser. 
 
Výjimečnou událostí byla večerní fashion show LUXURY STYLE s řadou VIP hostů. 
Na mole v pavilonu P se sešly aktuální kolekce exkluzivních značek Corneliani 
a John Richmond a luxusní šperky Bvlgari. 
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Součástí veletrhu byl doprovodný program připravený odbornými garanty 
veletrhů ATOK a ČOKA. Semináře a panelové diskuse se věnovaly důchodové 
reformě, změnám v Občanském zákoníku, odbornému vzdělávání a možnostem 
eliminace reklamací pomocí důkladnějšího značení výrobků.  
 
U příležitosti veletrhů módy udělil časopis Svět textilu & obuvi prestižní ocenění 
dvěma významným osobnostem oboru. Osobností roku 2013 v textilním 
a oděvním průmyslu se stal Oldřich Glogar, majitel společnosti 2G Lipov, která je 
se 120 zaměstnanci největším výrobcem přikrývek, polštářů a čalounických 
výplní v prostoru bývalého Československa. Cenu pro Osobnost roku 2013 
v obuvnickém průmyslu převzal Pavel Kubina, zlínský výzkumník a vývojář 
unikátních obuvnických materiálů. 
 
Česká obuvnická a kožedělná asociace ČOKA na brněnském výstavišti oslavila 20 
let existence, protože byla založena v únoru 1994 právě na veletrhu KABO. Při 
této příležitosti udělila ocenění všem bývalým prezidentům a také minulým 
i současným manažerům společnosti Veletrhy Brno, kteří o rozvoj obuvnického 
veletrhu dlouhodobě pečovali. 
 
 
 
Statistické údaje 
 
V průběhu veletrhů STYL a KABO se na pokladnách zaregistrovalo 644 
zahraničních návštěvníků ze 17 zemí, a to především ze Slovenska, Polska, 
Maďarska, Rakouska a Německa. Jednotliví zájemci přijeli také ze vzdálených 
zemí jako Číny, Ruska, Finska nebo Estonska. V Press centru se v průběhu 
veletrhů akreditovalo 67 zástupců médií z České republiky, Francie a Slovenska. 
Mediálními partnery byly: Maxifashion, Móda Revue, Módní prádlo, Obuv 
a kůže.cz, Svět textilu & obuvi a TV MeToo. 
 
  
Závěrečná statistika 

 
 Základní statistické údaje STYL + KABO    STYL KABO 

1 počet vystavovatelů a zastoupených firem 258 171 87 
2 počet zúčastněných zemí 16 
3 celkový výstavní prostor v m2 7 375  4 717 2 658 
4 počet návštěvníků  5 710 
5 počet akreditovaných novinářů 67 

 
 

Následující 44. ročník Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého 
zboží STYL a KABO se uskuteční v termínu od 24. do 26. srpna 2014. 

 


