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Vážení návštěvníci veletrhů STYL a KABO,
začtěte se do našeho elektronického Zpravodaje plného nových informací nejen z příprav
únorových veletrhů módy. Pravidelně 1x měsíčně Vám budeme zasílat zajímavosti z oboru,
užitečné tipy a novinky.

Co pro Vás v únoru v Brně chystáme?
V doprovodném programu například přednášku zahraniční trendové prognostičky Ellen Haeser nebo
Jarmily Krahulcové, která vám v srpnu přednášela o využití soc iálních sítí na podporu podnikání.
Přinášíme rozhovor s panem Pavlem Hajnem, který už téměř třicet let vyrábí koženou galanterii a patří
k pravidelným vystavovatelům veletrhu KABO. Ptali jsme se ho na rodinnou tradici a přístup k podnikání, za
který letos získal oc enění v soutěži Živnostník roku Královéhradeckého kraje. A samozřejmě také na
novinky, se kterými přijede v únoru do Brna.
Máme za sebou uzávěrku přihlášek pro vystavovatele a už teď je jisté, že Vás v pavilonech opět čeká
pestrá a bohatá nabídka. Na veletrhu STYL potvrdili účast tradiční vystavovatelé jako Anytra, H & D
Prostějov, Jihočeská textilní, Jitex COMFORT, Jopess fashion, KARPET, LERROS Fashion, MODELA, Moděva,
SANU BABU, TEXART, Vestis line a dalších. Opět nechybí známí oděvní návrháři v č ele s E.daniely a Ladou
Vyvialovou.
A velký zájem je také ze zahraničí. Z Francie přijede vystavovat FUEGO, z Řecka Verde, z Maďarska
Impextör a z Německa Hegler Fashion, CASAMODA a módní agentura Gerhard Helgert. Početné zastoupení
opět chystá Polsko s vystavovateli jako JÓŽWIAK nebo Seganto Fashion. Slovensko budou reprezentovat
například společnosti OMEGA, MAG móda Plus nebo STYL collection.
Rovněž na veletrh obuvi a koženého zboží KABO je přihlášena dlouhá řada vystavovatelů, mezi nimi firmy a
značky jako ALBOT, ANEKTA, ARTEDDY EU, Caprice, DERMATEX, Gabor, Geneze, Jana shoes, Jiří Šnobl,
Legero, Konsorcium T+M, MARCO TOZZI, OBUTEX, PROTETIKA, Rieker Bohemia, Salamander, s.Oliver
Shoes, Tamaris nebo V + J OBUV.
Až v polovině února vyrazíte do Brna, nezapomeňte, že s kartou Klubu návštěvníků STYL a KABO máte
bezplatný vstup na výstaviště včetně parkování. Pokud ještě nejste členem Klubu a máte zájem se jím
stát, můžete si o členskoukartu zažádat na b2bstylkabo@bvv.cz. Další výhody a novinky z veletrhu Vám
prozradíme zase příště. Poznamenejte si, prosím, do svých kalendářů termín 16. do 18. února 2019 –
těšíme se na Vás.
Vážení návštěvníci veletrhů STYL a KABO,
v roce 2019 přejeme Vám i Vašim nejbližším hodně zdraví,
šťastné okamžiky a úspěch v podnikání.
Tým veletrhů STYL a KABO

