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Pavilony B a C žily po čtyři dny čilým ruchem i vzdělávacím a zábavným 
programem. Vystavovatelé přijeli z České republiky, Slovenska, Polska 
a Maďarska.  

Veletrh potřeb pro děti a maminky Prodítě potvrdil pozici nejvýznamnější 
oborové platformy pro český a slovenský trh. Vystavovatelé přivezli kom-
pletní nabídku dětského zboží pro letošní sezonu. Tuto ojedinělou pře-

hlídku si prohlédli nákupčí z České a Slovenské republiky a také budoucí 
i čerství rodiče, kteří si mohli část zboží přímo na místě prohlédnout, vy-
zkoušet a také zakoupit. Součástí veletrhu byl bohatý doprovodný program 
pro malé i větší návštěvníky. 

Podruhé se uskutečnila prodejní přehlídka pro krásnou a spokojenou ženu 
Svět ženy. Nabídka kosmetiky, módy, zdravé výživy a dalšího sortimentu pro 
zdravý životní styl byla provázena přednáškami. Po celou dobu výstavy se 

návštěvnice mohly nechat bezplatně ostříhat, učesat a nalíčit v rámci 
expozice Proměna. Ve čtvrtek proběhlo nově Mistrovství republiky 

mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE. 
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Zora Machová 

jednatelka společnosti  
FOR BABY, spol. s r. o.

“ Vrátili jsme se na veletrh do Brna asi před 
třemi lety s cílem představit nové značky kočár-
ků, které dovážíme. Tady je můžeme prezentovat 
jako ucelenou kolekci, což je důležité. Letos se naše 
nabídka obchodníkům i koncovým zákazníkům 
hodně líbila, velký úspěch měla litevská značka 
Tutis s výborným poměrem kvality a ceny. 

Veletrh proběhl k naší spokojenosti 
a jsme rádi, že jsme tu byli.”

 
Kamil Bojanovský 

KENYO, spol. s r. o.

“ Jsme tady každý rok a snažíme se 
ukazovat českým zákazníkům to nejlepší 
z nabídky námi zastupovaných značek. 
Jako dovozci a distributoři jsme letos 
s návštěvností a kontrakty spokojeni, 

přijeli prakticky všichni naši ob-
chodní partneři ze Slovenska 

i České republiky.”

 
Jaroslav Makyča 

konzultant společnosti  
Oriflame

“ Svět ženy se mi líbí, přichází sem hodně 
lidí a jsou to ti zákazníci, které chceme oslovit. 
Neprodáváme tady výrobky, ale propagujeme 
kosmetiku Oriflame, nabízíme možnost nakupo-
vat ji se slevou a přítomná vizážistka zároveň 
může ženy nalíčit. Jsem spokojen, registrují 

se nám tu noví členové Klubu Oriflame 
a kontaktovali jsme spoustu zá-

jemců o naši kosmetiku.”

 
Lada Vyvialová

módní návrhářka 
LADA fashion

“ Oslovujeme tady koncové zákazníky 
a rozšiřujeme si tak klientelu, ale zároveň 
kontaktujeme obchodníky ze segmentu 
těhotenského a mateřského zboží. Svět 
ženy pro nás má význam hlavně z po-

hledu marketingu, ale daří se nám 
tu i přímo prodávat.”

 
Martina Tregler 

spolumajitelka společnosti 
BeeMy

“ Nejvíc lidí sem přichází kvůli kočár-
kům, což se odráží i v poptávce návštěvníků 
po našem textilním zboží. Kontaktujeme 
tady také obchodníky, ale primárně vy-
stavujeme kvůli návštěvníkům, kte-

rým přímo na místě prodáváme. 
Celkově jsme s účastí spo-

kojeni.”




