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Závěrečná zpráva  
 

ze 49. ročníku Mezinárodních veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO 
konaných od 18. do 20. února 2017 na brněnském výstavišti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tržby v sektoru módního průmyslu rostou a daří se také veletrhům STYL a KABO. „Jsou 
jedinými kontraktačními veletrhy svého druhu ve střední Evropě. Je potěšující, že 
letošní únorová edice se opět rozšířila o další vystavovatele," uvedl generální ředitel 
společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Veletrh obuvi a koženého zboží KABO po pěti 
letech „vyrostl“ z pavilonu F a přestěhoval se do prostornějšího pavilonu V. Novinky 
pro sezonu podzim a zima 2017/2018 si prohlédlo téměř šest tisíc odborných 
návštěvníků, obchodníků a nákupčích. Nechyběla mezi nimi ani delegace 60 
podnikatelů a nákupčích v oblasti textilního a oděvního průmyslu z Iráku a Kurdistánu. 
 
Na 49. veletrzích STYL a KABO představilo nové kolekce textilu, oděvů, obuvi a kožené 
galanterie celkem 283 vystavovatelů z rekordních 20 zemí. Významně přibylo také 
zastoupených módních značek, jejichž počet dosáhl 760. Přesun veletrhu KABO do většího 
pavilonu V ocenili především vystavovatelé kabelek, kteří tak získali plnohodnotnou 
a prostorově nijak neomezenou výstavní plochu. 
 
Brněnské veletrhy jsou tradičně největší přehlídkou domácí produkce. Čeští výrobci se nikde 
jinde v takovém počtu neprezentují, tentokrát jich vystavovalo celkem 75, z toho 59 na 
veletrhu STYL a 16 na veletrhu KABO. Opět nechyběla ani sekce nezávislé módy Fresh 
Fashion, kde dostalo prostor šest mladých českých návrhářů. Nejvíce zahraničních 
vystavovatelů přijelo z Polska, Německa a Slovenska. Zcela poprvé se prezentovalo 49 firem, 
33 na veletrhu STYL a 16 na veletrhu KABO. V Press centru se akreditovalo 45 zástupců 
médií. 
 
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 vyslechnout poutavou přednášku nizozemské 
specialistky Ellen Haeser o trendech dámské a pánské módy pro podzim a zimu 2017/2018. 
Opět se přednášelo přímo na mole v pavilonu P a součástí byla komentovaná přehlídka 
trendových outfitů vybraných z kolekcí vystavovatelů. Součástí odborného doprovodného 
programu byly také dvě přednášky na téma zdravotních rizik nevhodného výběru dámského 
prádla a seminář o zavádění elektronické evidence tržeb. 
 
U příležitosti veletrhů módy udělil časopis Svět textilu & obuvi prestižní ocenění dvěma 
významným osobnostem oboru. Osobností roku 2016 v textilním a oděvním průmyslu se stal 
ředitel Textilního zkušebního ústavu v Brně Pavel Malčík, který se velkou měrou zasloužil o 
rozvoj tuzemského textilního zkušebnictví uznávaného u nás i v zahraničí.  Cenu pro 
Osobnost roku 2016 v obuvnickém průmyslu převzala ředitelka Střední školy odborně 
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technické ve Zlíně Marta Fojtíková, jejíž zásluhou byl po dvanáctileté pauze na denním 
studiu otevřen učební obor obuvník.  
 

Statistické údaje 
 
V průběhu veletrhů STYL a KABO se na pokladnách zaregistrovalo 828 zahraničních 
návštěvníků z 22 zemí, a to především ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a Iráku. 
Jednotliví zájemci přijeli také ze vzdálených zemí jako USA, Turecko, Indie, Rusko nebo 
Pákistánu. V Press centru se v průběhu veletrhů akreditovalo 45 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, Retail magazin.sk a TV MeToo. 
 
 
Závěrečná statistika 
 

 Základní statistické údaje STYL + KABO    STYL KABO 

1 Počet vystavovatelů a zastoupených firem 283 172 111 

2 Počet zúčastněných zemí 20 

3 Celkový výstavní prostor v m2 7 794  4 637 3 157 

4 Počet návštěvníků  5 887 

5 Počet akreditovaných novinářů 45 

 
 

Jubilejní 50. veletrhy módy a obuvi STYL a KABO se uskuteční v termínu 
od 19. do 21. srpna 2017. 

 
 
 


