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FELINA Lingerie Show s Miss ČR 2014
Gabrielou Frankovou
Luděk Kellner a jeho Přehlídka bez jména
Pozvánka na 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu
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středního Německa – Saska, Saska-Anhaltska
a Durynska. Slovensko bude reprezentovat 82 firem včetně oficiální účasti Ministerstva hospodářství SR. Itálie bude zastoupena 67 firmami. Mezi
nejpočetnější zahraniční účasti patří čínská účast
s více než 60 vystavovateli. Jako „Special Guest
Country“ se na MSV 2014 představí Thajsko jako
dynamicky se rozvíjející průmyslová země. MSV je
navíc dějištěm řady ekonomických a odborných
konferencí, workshopů, diskuzí, prezentací i odborných seminářů, které si dle svého zájmu jistě
nenecháte ujít.

Již 44. ročník mezinárodních kontraktačních veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO
představil módní trendy pro příští jarní a letní sezonu. Na veletrzích bylo patrné rozšíření vystavovatelské nabídky a rozšíření účastníků z řad českých
výrobců. Zóna alternativní nezávislé módy a šperků Fresh Fashion představila čtrnáct nových malých firem, které kladou důraz na originální design
a kvalitu provedení.
Na veletrh se vrátila sekce textilních materiálů –
metrového textilu, galanterie a zařízení pro výrobu
konfekce. Počítáme s jejím pokračováním každoročně vždy v srpnovém termínu konání veletrhů
STYL a KABO. Zvýšený zájem o veletrhy STYL
a KABO dokládá stabilizaci v tuzemském textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém průmyslu. V souladu s potřebami zmíněných oborů plní
brněnské módní veletrhy funkci odborného kontraktačního místa.

Na brněnském výstavišti vrcholí přípravy na stěžejní veletržní událost – 56. ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu. V rámci MSV proběhne
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, Mezinárodní slévárenský veletrh
FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky
WELDING a Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH. Hlavním tématem letošního MSV je průmyslová automatizace.
V rámci projektu AUTOMATIZACE se představí
vystavovatelé z oborů měřicí, řídící, automatizační a regulační techniky. MSV se zúčastní více než
1600 firem ze 31 zemí, z toho téměř 50 % firem
zahraničních. Veletržní nabídku zhlédne více než
70 000 návštěvníků.
Největším vystavovatelem MSV je tradičně Německo s přítomností 280 německých firem a kolektivními účastmi Bavorska, Porýní-Falce a zemí

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.

www.
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• archiv PDF ke stažení
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FELINA Lingerie Show s Miss ČR 2014 Gabrielou Frankovou

Černý korzet odkazoval na výrobní počátky firmy, kterou v Německu založil Eugen J. Herbst už v roce 1885. Právě korzety
se staly Herbstovým hlavním prodejním artiklem a poptávka
na tento druh oděvu se v krátkém období zvýšila natolik, že
kapacita továrny s deseti zaměstnanci musela být navýšena
a obchodní prostory se přesunuly do Mannheimu, kde firma
sídlí dodnes.

Zobrazit fotogalerii

SKRÝT ČLÁNEK

ČÍST CELÝ ČLÁNEK

Letošní Miss ČR Gabriela Franková se stala jednou z mnoha modelek, které prezentovaly nejnovější kolekce spodního
Letošní
MissFelina,
ČR Gabriela
prádla značek
ConturelleFranková
by Felina ase
[un:stala
usual]jednou
firmy FELINA. Začátek přehlídky zpestřilo symbolické vybalení dívky
z černého
mnoha modelek,
které prezentovaly nejnovější koleklátkového korzetu.
ce spodního prádla značek Felina, Conturelle by Felina
a [un: usual] firmy FELINA. Začátek přehlídky zpestřilo
symbolické vybalení dívky z černého látkového korzetu.

Dějinám firmy FELINA se 129letou tradicí se však přehlídka
nevěnovala, na veletrzích STYL a KABO byly prezentovány
aktuální kolekce spodního prádla. FELINA se v současnosti specializuje na větší velikosti. „Vyhledávají nás zákaznice
s větším poprsím, které chtějí nosit dokonale padnoucí prádlo s dlouhou životností a přitom splňující nároky na trendy
a přání moderní ženy. Podprsenky nabízíme většinou již od
velikostí košíčků B, ale převládají především větší rozměry
a u některých modelů jdeme až do velikosti H,“ vysvětlil na
veletrhu Petr Vykoukal, vedoucí prodeje firmy FELINA v České republice a na Slovensku.
Přestože spodní prádlo je zpravidla schováno pod svrchními
oděvy, k výběru vhodné podprsenky by ženy měly přistupovat
zodpovědně. Překvapivě velké množství žen nosí nevyhovující velikost a řada studií a odborníků varuje před zdravotními
potížemi, které špatně padnoucí podprsenka může způsobovat. Nejde však jen o zdravotní problémy, důležitý je i vzhled.
„Pokud si pod drahý kostým nebo šaty vezmete špatně padnoucí podprsenku, pokazíte tím celý outfit a bude to vidět,“
podotkl Vykoukal.

Spustit video
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Přehlídka bez jména
Luděk Kellner, absolvent Střední školy oděvní v Prostějově
a Vyšší odborné školy textilní v Brně, v současnosti kostymér
v Divadle Husa na Provázku, představil na srpnových veletrzích
STYL a KABO autorskou tvorbu dámské společenské módy.
Kolekce modelů v přehlídce nazvané Without a Name
vznikala rok a půl. „Snažil jsem se záměrně vytvořit kolekci,
která je zčásti nositelná, takže každý model je něčím jiný,“

prozradil Luděk Kellner, jenž se na veletrzích poprvé se svou
kolekcí představil před dvěma lety v rámci soutěže TOP STYL
DESIGNER.
„Na brněnský veletrh jezdím už deset let. Vždycky jsem si přál
mít tu přehlídku a jelikož tu ještě pracuji, je to pro mne takové
krásné oživení,“ dodal spokojený Luděk Kellner.

Zobrazit fotogalerii

Spustit video
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V Brně se představí 1600 průmyslových firem
1 600 vystavovatelů ze 31 zemí
750 ze zahraničí, tj. 47 %
Pavilon
E

Pavilon G1
Pavilon G2

MSV 2014
Pavilony
A1, A2, C, F, V, Z

Pavilon Z
Pavilony B, F, P, V

MSV 2014

IMT 2014

Na brněnském výstavišti finišují přípravy na vrcholnou událost
sezony – již 56. mezinárodní strojírenský veletrh. Brány nejvýznamnější středoevropské přehlídky průmyslových technologií se
otevřou v pondělí 29. září a během pěti dnů jimi podle očekávání projde více než 70 tisíc návštěvníků. O jejich pozornost budou
soupeřit novinky 1600 vystavujících firem ze 31 zemí i atraktivní
doprovodný program.
Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 stojí v čele celého komplexu specializovaných veletrhů strojírenského a technologického
zaměření. Společně s MSV proběhnou také Mezinárodní veletrh
obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.
Hlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu je projekt
AUTOMATIZACE. V jeho rámci se představí 250 vystavovatelů měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky, což je o 17 více než
v roce 2013.

Partner

Českomoravská
elektrotechnická
asociace

Veletrhy se konají pod záštitou
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hospodářská komora ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
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Zajímavosti z msv
2014
2014

Zobrazit podrobnosti
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Kongresový pavilon E –
nejlepší prostor pro konání velkých kongresů a konferencí
Unikátní třípodlažní prostor o celkové kapacitě
sálů 1 800 míst a výstavní plochou o rozloze až
10 000 m2.
V letošním roce již hostil celou řadu významných, zejména
lékařských kongresů. Za všechny připomeňme Brněnské
onkologické dny, Gynekologickou konferenci či Kardiologický
kongres.
Ve dnech 15. – 18.října 2014 se uskuteční další prestižní
lékařská akce, XXI. Kongres České internistické společnosti.
Kongresový pavilon E v sobě spojuje možnost konání odborných kongresových akcí na nejvyšší úrovni, společně s využitím rozsáhlé výstavní plochy.
Kongresový pavilon je ideálním kongresovým prostorem také
díky svému okolí. Je propojen s hotelem Holiday Inn, v jeho
těsné blízkosti je kryté parkoviště pro 900 automobilů a přímo
k pavilonu vede sjezd z dálnice D1. Brněnské výstaviště opět
potvrzuje, že je významnou kongresovou destinací v České republice.

PAVILON G2
JEDINEČNÝ TANEČNÍ SÁL
PRO PLESY A FIREMNÍ VEČÍRKY

Vážení přátelé,
blíží se čas plánování vánočních večírků,
plesů a firemních akcí. Nemusíte si již dále lámat
hlavu s výběrem vhodného místa.
Dovolujeme si Vám tímto nabídnout naše prostory.
Pro nadcházející sezónu večírků a plesů jsme pavilon G2 brněnského výstaviště proměnili
v taneční sál s pevně daným uspořádáním. Nechte se zlákat netradičním interiérem
a vyměňte hotelové sály a foyer za neotřelý prostor nabízející široké možnosti využití.
Kapacita prostor 500 – 1 000 osob
Parkoviště v těsné blízkosti haly
Možnost vlastního cateringu
Cena od 190 Kč/osobu
Pro více informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím
emailu rent@bvv.cz nebo telefonní číslo 541 152 862.

veletrhy brno, a.s., Realizace expozic a servis

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

veletrhy

full service

tribuny
výstavy

interiéry

Více informací
o službě
najdete zde >>

eventy

www.bvv.cz/expozice

kalendář veletrhů a výstav 2014/15
2014
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září–prosinec

29. 9.–3. 10. MSV

22.–24. 2. STYL

29. 9.–3. 10. IMT

22.–24. 2. KABO

29. 9.–3. 10. FOND-EX
29. 9.–3. 10. WELDING

5.–8. 3.

MOTOSALON
(Praha – PVA Letňany)

20.6. MODELLBRNO
Národní výstava
25.–28. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky

29. 9.–3. 10. PROFINTECH

5.–8. 3. PRODÍTĚ

25.–28. 6. BIOMASA

29. 9.–3. 10. PLASTEX

5.–8. 3. RYBAŘENÍ

27.–28. 6. PROPET

18. 10. MotorTechna Brno
16.–22. 10.

KONGRES MEDICAL
SUMMIT BRNO

23.–26. 10. Evropská výstava psů

20.–22. 3. OPTA

27.–28. 6. INTERCANIS

24.–27. 3. AMPER

27.–28. 6. INTERFELIS

4. 4. MotorTechna Brno

23.–25. 8. STYL

22.–25. 4. IBF

23.–25. 8. KABO

4.–7. 11. GAUDEAMUS

22.–25. 4. DSB

14.–18. 9. MSV 2015

6.–9. 11. SPORT Life

22.–25. 4. MOBITEX

14.–18. 9. EUROTRANS

6.–9. 11. Caravaning Brno

22.–25. 4. URBIS TECHNOLOGIE

14.–18. 9. URBIS INVEST

6.–9. 11. THEATRE TECH

22.–25. 4. ENVIBRNO

7.–9. 11. IN–JOY
7.–9. 11. Dance Life Expo
15.–16. 11. MINERÁLY BRNO
21.–22. 11. Veletrh středních škol

5.–6. 5. STAINLESS
12.–15. 5. Medical Fair Brno
12.–15. 5. REHAPROTEX
jaro 2015 In Dent

18.–24. 10.

Kongres Medical Summit
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC
31. 10. MotorTechna Brno
03.–06. 11. GAUDEAMUS

5.–14. 12. Vánoční trhy

19.–21. 5. IDET

5.–8. 11. SPORT Life

Celoročně EDEN 3000

19.–21. 5. PYROS/ISET

5.–8. 11. Caravaning Brno

19.–21. 5. INTERPROTEC

5.–8. 11. THEATRE TECH

23.–24. 5. MINERÁLY BRNO

6.–8. 11. IN-JOY

23.–24. 5. GRAND PRIX VINEX

6.–8. 11. Dance Life Expo

2015

leden–prosinec
3.–4. 1. Národní výstava psů

15.–18. 1. GO
15.–18. 1. RegionTour
7.–8. 2.

DUO CACIB Mezinárodní
výstava psů

24.–27. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

28.5.–1. 6. AUTOSALON Brno

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO
20.–21. 11. Veletrh středních škol
4.–13. 12. Vánoční trhy

28.5.–1. 6. AUTOTEC
Změna termínů vyhrazena
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