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Veletrhy módy
opět úspěšné

51. veletrhy STYL a KABO ukázaly
trendy pro příští sezonu i směřování
oděvního, textilního a obuvnického
trhu: rostoucí vliv blogerů
a influencerů, zájem o udržitelnou
módu, pronikání nových technologií
a zapojování zákazníků do
obchodního i výrobního procesu.
Expozice 260 vystavovatelů
z 18 zemí předvedly kolekce téměř
800 módních značek. Novinky si
během tří dnů prohlédlo přibližně
pět tisíc odborných návštěvníků,
obchodníků a nákupčích.
Brněnské veletrhy módy jsou jedinou
B2B prezentací módního průmyslu
pro český a slovenský trh. Zcela
poprvé se tentokrát představilo
46 firem a vystavovalo také
64 českých přímých výrobců.

„Z účasti na brněnském veletrhu STYL
jsem nadšená. V Brně jsem představila
svoji kolekci na slavnostní večerní
přehlídce a částečně i v rámci denních
přehlídek a musím říct, že fitting byl
velmi profesionální.“
Saray del Saz, módní návrhářka,
Madrid, Španělsko

„Jsme rodinná firma s jabloneckou
bižuterií. Návštěvníci u nás najdou
bižuterní šperky podle našeho designu,
vše je ruční práce a všechny použité
kamínky jsou Swarovski. Na brněnský
veletrh jezdíme už deset let. Každý půlrok
je to pro nás dobré místo pro prezentaci.“
Klára Klímová, prodejce, L&S Bohemia,
Jablonec nad Nisou

STATISTIKA
VELETRHŮ
STYL A KABO
ÚNOR 2018
260 vystavovatelů

na veletrzích STYL a KABO
75 firem přijelo ze zahraničí
Vystavovatelé obsadili
7247 m2 čisté výstavní plochy

175 vystavujících firem
obsadilo 4510 m2
na veletrhu STYL

85 vystavujících firem
obsadilo 2737 m2
na veletrhu KABO

Vystavovatelé přijeli z 18 zemí.
Nejpočetnější zahraniční
účast mělo Německo, dále
Slovensko a Polsko. Pokračoval
zájem oděvních návrhářů
z České republiky i zahraničí,
kteří se ve zvýšeném počtu
prezentovali jak výstavními
stánky, tak autorskými módními
přehlídkami.

4514 návštěvníků
60 akreditovaných návrhářů

„Firma E.daniely se vrátila do Brna po delší
době v loňském roce a z obchodního
hlediska je pro nás STYL opět úspěšný.“
Marcela Linhartová Trávníčková,
spolumajitelka, E.daniely, Praha

PORADENSKÉ
CENTRUM
STYL
Novou přidanou hodnotou veletrhů
módy bylo Poradenské centrum
STYL soustřeďující na jediném místě
všechny důležité informace pro
výrobce a obchodníky, mj. předpisy
a normy pro dovoz, značení výrobků
nebo oblast reklamací a ochrany
spotřebitele. O novinku byl velký
zájem a nejvíce dotazů se týkalo
velikostního značení, symbolů
údržby a označování materiálového
složení. Poradenské centrum
bude otevřeno i v srpnu, a to nejen
na veletrhu STYL, ale poprvé také
na veletrhu KABO.

„Lidé se chtějí oblékat nejen do
oděvů, které se dovezou třeba
z Číny, ale požadují i domácí
produkt. Určitá část oděvní
výroby se u nás proto stále drží
a jsem přesvědčen, že se udrží
i do budoucna. Z toho důvodu
v rámci svazu podporujeme naše
oděvní a textilní družstva, kterých
není málo. Dvě z nich letos mají na
veletrhu STYL stánek plus další
čtyři vystavují svoje produkty
v naší společné expozici.“
Rostislav Dvořák, předseda
Svazu českých a moravských
výrobních družstev

DOPROVODNÝ
PROGRAM
I tentokrát byla nedílnou součástí
veletrhů módy jediná trendová
přednáška zahraničního odborníka
v České republice. Obchodníci,
vystavovatelé a další zájemci v sobotu
vyslechli poutavou prezentaci nizo
zemské specialistky Ellen Haeser
o trendech dámské a pánské módy pro
podzim a zimu 2018/2019. Klíčovým
sdělením byl nový obchodní model
pro udržitelnou módu. Ten reaguje na
probíhající proměnu spotřebitelské
poptávky, která se odklání od fast
fashion k trvalým hodnotám a jedineč
nému osobnímu stylu. Závěr přednášky
patřil komentované módní přehlídce
trendových modelů, které Ellen Haeser
vybrala z kolekcí vystavovatelů.
Odborný doprovodný program se věno
val tématům zajímavým pro výrobce,
obchodníky i spotřebitele. K tématům
patřilo GDPR – nové nařízení EU
o ochraně osobních údajů, výběr
správného spodního prádla, přednosti
vlny Merino, inspirativní historie firmy
Baťa a udržitelnost jednotné ceny
různých velikostí podprsenek.

„Na veletrhu STYL se mi moc líbí. Všichni jsou
hrozně milí! A veletrh je fakt velký, to jsem
i překvapená.“
Nikol Moravcová, moderátorka, herečka,
módní bloggerka

MÓDNÍ
PŘEHLÍDKY
Vůbec poprvé se veletrhu
zúčastnily známé české módní
blogerky, které vybraly modely
pro speciální přehlídku BLOGGERS
& DESIGNERS SHOW. Michaela
Salačová a Nikol Moravcová zvolily
z nabídky vystavovatelů každá
šest inspirativních outfitů. V rámci
přehlídky se představily také
zahraniční návrhářky Saray del
Saz a Debbie Brown s kolekcemi
alternativní módy, večerních šatů
a luxusních svatebních rób.
Módní návrháři z České republiky
i zahraničí se ve zvýšeném počtu
prezentovali jak výstavními stánky,
tak autorskými módními přehlídkami
(E.daniely a Lada Vyvialová z Česka,
Valentina Bebeh z Ruska, Saray del
Saz ze Španělska, Zuzana Bottková
ze Slovenska, Anja Pfefferkorn
z Německa).

„Jsme česká firma, která se zaměřuje na výrobu ponožek,
od těch klasických, společenských, až po sportovní nebo
třeba štulpny pro fotbalisty. Na STYL jezdíme asi deset let,
protože stále to má pro nás význam.“
Luboš Beneš, spolumajitel, Benet v.o.s., Červený Kostelec

„Líbí se mi zákulisí přehlídek
i samotné přehlídky a jejich
organizace. Myslím si, že tento
veletrh pořád má v módní branži
svoje místo. Vybrat modely na
přehlídku nebylo nijak těžké,
protože jsou tu vystavovatelé,
kteří rozhodně mají co
nabídnout.“
Michaela Salačová, modelka,
dýdžejka, módní bloggerka

18.–20. 8. 2018
52. ročník

Na viděnou!

