
 
 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM - srpen 2018 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ A VERNISÁŽ 

 
Sobota 18. srpna, 10:45 hod. a neděle 19. srpna, 10:45 hod.  
„La Manufacture“ - Vernisáž s odborným výkladem 
Garant akce: ALTRA, a.s. 
Místo konání: LA MANUFACTURE  - pavilon P 
 
Sobota 18. srpna, 15:00 hod. 
Předání ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv". 
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín  
Místo konání: KABO LOUNGE - pavilon F 
 
Neděle 19. srpna, 10:00 hod 
Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže mladých designérů obuvi a kožené 
galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky 
Garant akce: Nadace Jana Pivečky, ČOKA Zlín, Veletrhy Brno, a. s. 
Místo konání: KABO LOUNGE - pavilon F 
 
PŘEDNÁŠKY - SOBOTA 18. 8. a NEDĚLE 19. 8.  

 
KABO LOUNGE – pavilon F 
11:00 – 12:00 hod. 
„Reklamační řízení v souvislostech“ 
Náležitosti přijetí a vyřízení reklamace, postupy pro správné vyplnění dokladů k přijetí reklamace a 
pro dodržení stanovených lhůt, řádné odůvodnění při zamítnutí reklamace a dosavadní zkušenosti 
z oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Přednáška je určena zejména pro 
maloobchodní prodejce obuvi, kožené galanterie, oděvního a textilního zboží.   
Přednáší: Zdeněk Krul - emeritní obchodní rada České obchodní inspekce (ČOI) 
 
PROGRAMOVÉ CENTRUM pavilon P 
13:30 – 14:00 hod. 
„Plavky a koupací móda – trendy pro nové desetiletí …“ 
Ledy se hnuly! Plavky nabízí více funkčnosti spolu s větší porcí rafinovanosti aneb „ Cítím se dobře 
ve svém těle, cítím se dobře ve svých plavkách“ …  
Přednáší: Ing. Martin Kárych – ALTRA, a. s. 
 
14:30 – 15:00 hod. 
„Vyšlapanou cestou v nových botách šitých na míru aneb moderní formy prezentace 
značky/prodejny. Podpora prodeje interaktivní formou za minimální náklady.“ 
Vlastníte obchod s textilním zbožím? Hodláte si otevřít butik s vlastní značkou nebo produkcí?  
Přijďte si vyslechnout pár jednoduchých rad, jak být lépe vidět a zařadit se mezi zákazníky 
vyhledávaná místa! Prozkoumejte vyzkoušené cesty úspěšných nadnárodních řetězců a přetavte je 
ve svůj prospěch. Sestavte si propagaci přesně dle vašich představ a využijte plně sociálních sítí. 
Zjistíte, jak je to snadné! 
Přednáší: Jarmila Krahulcová – poradenství v oblasti stylingu a podpory prodeje 



15:00 – 15:30 hod. 
„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. Spotřebitelské trendy vedou k inovacím 
vlny merino a nové inovace připravují cestu pro průmysl vlny merino: INOVACE & THE WOOL LAB.     
Přednášející: Kateřina Valouchová, zástupce The Woolmark Company pro Českou republiku  
a Slovensko 
 
DENNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 

 
PROGRAMOVÉ CENTRUM pavilonu P 
STYL SHOW - 10:30 hod. a 13:00 hod. 
ATELIÉR DONÁT, E. DANIELY, LADA VYVIALOVÁ, MODĚVA ve spolupráci s JANOU BERG, SANU BABU, 
TRAMONTANA 
 
LINGERIE & BEACHWEAR SHOW - 11:30 hod. a 14:00 hod. 
CORIN SWIMWEAR, CRÖNERT, GISELA, JOCKEY, PINK LABEL, SASSA, STONOŽKA, ULISSE, WADIMA, 
WERSO  
 

DOPROVODNÉ EXPOZICE 
 
Pavilon P  
La Manufacture – plavky krok za krokem aneb od nápadu až po recyklaci 
Jde o jedinečný a rozsáhlý projekt, jehož cílem je návštěvníky seznámit nejen s jednotlivými 
etapami výroby plavek, ale také s dalšími aspekty spojenými s jejich vývojem, používáním až  
po finální likvidaci. Návštěvník se tak může dozvědět o tom, co předchází zahájení samotné 
výroby, o skladbě a vlastnostech používaných materiálů, o pravidlech užívání a údržby, seznámit 
se se stroji a zařízeními používanými k výrobě či s vlivy výroby plavek na životní prostředí. 
Součástí instalace  bude v premiéře prezentace unikátních historických fotografií mapujících více 
než 100 let historie plavek a koupací módy v zahraničí i tehdejším Československu jakož i 
integrované trendové fórum na sezónu 2020. 
Projekt je nedílnou součástí doprovodného programu veletrhu STYL. Nositelem ideové myšlenky  
a samotné realizace je společnost Altra, a. s. 
Vernisáž s odborným výkladem – sobota a neděle vždy v 10:45 hod. 
 
DESIGN FORUM – ukázky prací studentů Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy z Brna 
 
WORKSHOP BIJOUX 
 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO VYSTAVOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY 
 
Pavilon F – KABO LOUNGE 
EMPIRE - nejnovější trendy v impregnaci  - jak udržet obuv a sportovní oblečení čisté. Zdarma servis 
pro návštěvníky a vystavovatele veletrhu. 
 
Cena Nadace J. Pivečky - ukázky soutěžních prací studentů odborných obuvnických škol v rámci 
12. ročníku soutěže o Cenu Nadace J. Pivečky 
 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO VYSTAVOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY 

 
Stav k 15. 8. 2018 
Změna programu vyhrazena! 


