
DOPROVODNÝ PROGRAM STYL-KABO únor 2018 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ: 

Sobota 17. 2. 2018 
15:00 h 
Předání ocenění „Česká kvalita“, „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv"                                   
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín 
Místo konání: pavilon V – KABO Fórum 
 

Neděle 18. 2. 2018 
10:15 h 
Předání ocenění „Osobnost roku 2017 v textilním a obuvnickém průmyslu“ 
Garant akce: odborný časopis Svět textilu a obuvi, ATOK, ČOKA, Veletrhy Brno, a. s.  
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo  
 

 
PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE (vstup zdarma): 

Sobota 17. 2. 2018 
11:50 h – navazuje bezprostředně na přehlídku LINGERIE Show 
Přednáška a módní přehlídka: „Dámské prádlo:  Co se nosí a co by se nosit mělo …“ 
Následují na praktických ukázkách demonstrovaná aktuální střihová řešení a jejich konfrontace 
s předváděnými modely (viz měkké vs. ocelové kostice, pěnové košíčky vs. flexi, typy zapínání aj.). 
Přednášející: Martin Kárych – ALTRA, a. s. 
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo 
 
14:00 – 15:15 hodin 
Přednáška a módní přehlídka: „Trendy podzim-zima 2018/2019“ 
Nejdůležitější prvky módních trendů pro obchodníky (styly, tvary, barvy a materiály pro dámskou             
a pánskou módu, obuv a doplňky). Přednáška je spojená s módní přehlídkou trendových kolekcí 
vystavovatelů. Tlumočení do češtiny zajištěno.  
Přednášející: Ellen Haeser – Studio Haeser /Holandsko 
Místo konání: pavilon P – přehlídkové molo 
 
15:30 – 16:30 hodin 
Přednáška: „Merino vlna – krásná a všestranná, poskytující pohodlí po celý rok“ 
Oděv vyrobený z vlny Merino poskytuje vyšší kvalitu, pohodlí a jemnost, kdykoliv jej obléknete. 
Vlna merino patří k technicky nejdokonalejším vláknům na světě, a to díky svým jedinečným, 
přirozeným vlastnostem. Je bohatá na přirozené vlastnosti, což inspiruje mnohé z předních 
světových návrhářů a spotřebitelské trendy vedou k inovacím vlny merino.  
Přednášející: Kateřina Valouchová, zástupce The Woolmark Company pro Českou republiku  
a Slovensko 
Místo konání: pavilon P – Live Gallery Fórum (naproti přehlídkovému molu) 
 
 
Neděle 18. 2. 2018 
10:00 – 12:00 hodin 
Seminář: „Jaké povinnosti přinese GDPR malým výrobcům a obchodníkům“ 
GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data 
uživatelů. Jeho zavedení se znatelně dotkne jak výrobců, velko- a maloobchodníků, ale také 
provozovatelů e-shopů. Na semináři budou vysvětleny veškeré povinnosti podnikatelů a souvislosti, 
které se k zavedení GDPR vztahují. Zodpovězeny budou také dotazy, které podnikatele zajímají. 
Přednášející: PhDr. Miroslava Matoušová, ÚOOÚ, Praha  
Odborní garanti akce: ATOK, ČOKA, ÚOOÚ a Veletrhy Brno, a. s.  
Místo konání: pavilon P - sál P4 



 
13:00 – 14:30 hodin 
Přednáška: „Co chceš, můžeš!“  
Tomáš Baťa byl spolu s bratrem Antonínem zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden  
z největších podnikatelů své doby. Jeho způsob podnikání a využití nových technologií byly  
na tehdejší dobu revoluční a jsou stále inspirací také pro dnešní top management. Zajímavá 
prezentace, mnohdy neznámé skutečnosti a myšlenky Tomáše Bati nabídnou bezesporu řadu 
námětů i pro dnešní obchodníky nejen s obuví.   
Odborní garanti akce: ČOKA, Nadace Tomáše Bati a Veletrhy Brno, a. s.    
Přednášející: Ing. Pavel Velev – ředitel Nadace Tomáše Bati, Zlín  
Místo konání: pavilon V – KABO Fórum  
 
14:00 – 15:00 hodin 
Přednáška: „XXS vers. 4XL aneb 65A proti 120G -  je jednotná cena na místě?“  
Je stejná cena i cenou spravedlivou?  Jedna strana zvýhodněna, druhá poškozena? Tradice  
či korektnost? Je tento stav udržitelný? Řešení nehledejme v regulaci. 
Přednášející: Martin Kárych – ALTRA, a. s.  
Místo konání: pavilon P – Live Gallery Fórum (naproti přehlídkovému molu) 
 
 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P 
 
STYL SHOW – dámská a pánská móda 
Denně v 10:30 h a 13:30 h 
ATELIER DONÁT, BISTON & SPLENDID, DOCA, E.DANIELY, ESTEL COLLECTION, MODĚVA, 
NICOLA, SARAY DEL SAZ, TRAMONTANA   
 
LINGERIE SHOW - spodní prádlo, noční oblečení a punčochové zboží 
Denně v 11:30 h 
MISS ROSY, JOCKEY, PEN-KY, SASSA, WADIMA  
 
 
SPECIÁLNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - neděle 18. února 2018, 18:00 h  
 
 „BLOGGERS & DESIGNERS SHOW“ 

- Módní trendy 2018 v kolekcích vystavovatelů očima bloggerek   
- Nejnovější kolekce českých a zahraničních návrhářů 

Vstup: 450,- Kč  
(vstupenky je možné koupit v předprodeji nebo v neděli na pokladnách ve vstupu do pavilonu P)  
 

 

DOPROVODNÉ EXPOZICE 

Pavilon P  
TREND FORUM – trendové kolekce vystavovatelů 
 
BEAUTY FORUM – nejnovější trendy v dekorativní kosmetice se značkou KEENWELL. Zdarma 
servis líčení pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu. 
 
WORKSHOP BIJOUX 
 
Pavilon V  
Ukázky z tvorby studentů odborných škol – SUPŠ Uherské Hradiště a Ateliér designu obuvi FMK 
UTB Zlín 
 
Stav k 22. 1. 2018. Změna programu vyhrazena.  


