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Závěrečná zpráva  
 

ze 46. ročníku Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO 
konaného od 22. do 24. srpna 2015 na brněnském výstavišti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brno se na tři dny stalo křižovatkou módního průmyslu a ukazatelem nových trendů. 
46. veletrhy STYL a KABO představily kolekce pro jaro a léto 2016 a jako jediná 
mezinárodní B2B prezentace oboru na českém a slovenském trhu přilákaly na brněnské 
výstaviště 5 457 odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. „Veletrhy se 
stabilizovaly a jsou mírně na vzestupu. Prezentovalo se několik desítek nových značek 
a například sekce obuvi na KABO byla úplně vyprodaná,“ uvedla ředitelka veletrhů 
Gabriela Císařová.   
 
Expozice 283 vystavujících firem ze 14 zemí obsadily pavilony P a F. Prezentovalo se celkem 
633 módních značek a podíl zahraničních účastníků dosáhl 28 %, nejvíce jich přijelo 
z Polska, Německa a Slovenska. Mezi českými vystavovateli opět převažovali dovozci, ale 
vystavovalo také 75 domácích výrobců, 57 z nich na veletrhu STYL a 18 na KABO. Celkem 29 
firem se na brněnských veletrzích módy prezentovalo poprvé, k nováčkům patřily také 
rozsáhlé kolektivní účasti výrobců z Vietnamu a Srbska. V Press centru se akreditovalo 61 
zástupců médií z České republiky a Slovenska. 
 
Zájem o veletrhy STYL a KABO odráží situaci v tuzemském textilním, oděvním, kožedělném a 
obuvnickém průmyslu. Jak vyplývá z aktuálních údajů partnera veletrhu ATOK (Asociace 
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu), v prvním pololetí roku 2015 výrobci textilu 
udrželi nárůsty z posledních let a v oděvním průmyslu tržby meziročně vzrostly o 9,7 %. 
Zároveň se dařilo i maloobchodu, do jehož pozitivních výsledků se promítla optimističtější 
spotřebitelská nálada. 
 
Novinky a trendy pro jaro a léto 2016 si vystavovatelé prohlédli nejen na stáncích, ale také 
na módních přehlídkách. Každý den proběhly čtyři kontraktační přehlídky plavek, prádla 
a dámské i pánské konfekce, ve kterých se představily kolekce dvou desítek módních značek. 
Navíc se uskutečnily dvě speciální přehlídky, a to sobotní přehlídka spodního prádla LISCA 
k 60. výročí založení firmy a nedělní LUXURY SUMMER - módní show dámských večerních 
šatů a pánského plážového oblečení od předních světových značek.  
 
Poprvé se v rámci veletrhů konaly dokonce dvě trendové přednášky. Nizozemská odbornice 
na módní trendy Ellen Haeser seznámila obchodníky s dámskou a pánskou módou pro jaro a 
léto 2016. Šlo o jediný tuzemský trendový seminář se zahraničním lektorem, tentokrát navíc 
propojený přímo s veletrhem – trendy v doplňcích byly dokumentovány kabelkami 
vystavujících firem veletrhu KABO. Naprostou novinkou byla přednáška o trendech ve 
spodním prádle, plavkách a doplňcích. Ta představila nejen módu pro příští jaro a léto, ale i 
vzorky materiálů pro rok 2017. 
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Výstaviště se stalo dějištěm několika slavnostních ocenění. Mladí designéři obuvi a kožené 
galanterie již podeváté soutěžili o Ceny Nadace Jana Pivečky, které byly uděleny ve třech 
věkových kategoriích. Tři firmy převzaly oprávnění používat značky „Žirafa“ a „Česká kvalita“ 
deklarující kvalitní a zdravotně nezávadnou dětskou obuv.  
 
Součástí veletrhů byl doprovodný program připravený odbornými garanty veletrhů ATOK a 
ČOKA. Seminář seznámil podnikatele v oboru s možnostmi čerpání dotací z OPPIK v období 
2014 – 2020.  
 

 
 

Statistické údaje 
 
V průběhu veletrhů STYL a KABO se na pokladnách zaregistrovalo 587 zahraničních 
návštěvníků z 22 zemí, a to především ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a 
Rumunska. Jednotliví zájemci přijeli také ze vzdálených zemí jako Austrálie, Jižní Korea, 
Rusko, USA, Velké Británie nebo Vietnam. V Press centru se v průběhu veletrhů akreditovalo 
61 zástupců médií z České republiky a Slovenska. Mediálními partnery byly: Česká 
krejčovství, 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 283 176 107 

2 Počet zúčastněných zemí 14 

3 Celkový výstavní prostor v m2 7 841  4 935 2 906 

4 Počet návštěvníků  5 457 

5 Počet akreditovaných novinářů 61 

 
 

47. mezinárodní veletrhy módy a obuvi STYL a KABO se uskuteční v termínu od 20. do 
22. února 2016. 

 
 

 


