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Speciální nabídka  
pro výrobce a návrháře

Vzhledem k aktuálním spotřebitelským trendům 

v oblasti udržitelné módy a ekologickému přístu-

pu k oblékání se srpnové veletrhy módy rozšíří 

o nové segmenty ORGANIC/ VEGAN. Tento obor 

zahrnuje oděvy a prádlo pro dospělé i děti z or-

ganických a ekologických materiálů (bio bavlna, 

len, hedvábí, vlna, konopí, bambus a vlna). Navíc 

zde bude prostor i pro zbytkovou metráž. Veletrh 

KABO se pak rozroste o obor VEGANSKÁ OBUV  

(veganská kůže, eco-mikrovlákna apod.). 

ORGANIC
Vegan Design street 

Vytištěno na 100%
 recyklovaném

 papíře Cyclus Print.



PRONAJMĚTE SI PLOCHU 
v pavilonu P od 4 m2/od 9 300 Kč bez DPH

a základní vybavení stánku máte od nás zdarma!  
 

4 m2 6 m2 8 m2 9 m2 12 m2 15 m2

9 300 Kč 12 700 Kč 16 100 Kč 22 152 Kč 27 313 Kč 32 474 Kč

Základní vybavení stánků 4, 6 a 8 m2:  
1x štendr, 1x stůl, 2x židle, 1x zásuvka, 1x bodové svítidlo dle velikosti stánku

Vybavení stánků 9, 12, 15 m2 – viz samostatná nabídka

Přihlaste se včas – nejpozději do 20. 6. 2019 
Vyberete si tak včas umístění stánku a využijete základní propagaci Vaší značky/kolekce v kampani veletrhu STYL.

KONTAKT:

Zajištění účasti a informace k přehlídkám: Eva Pešková, Veletrhy Brno, a. s.,  
tel.: +420 725 896 509, www.styl.eu

ORGANIC
Vegan Design street 



Jediné kontraktační 

veletrhy módy a obuvi  

pro teritorium ČR a SR

Kvalitní obchodní 

prezentace v moderních 

pavilonech P a V

Představte Vaši  
kolekci v přehlídce  
DESIGNERS’ SHOW! 

Vy dodáte kolekci, my se po-

staráme o kvalitní předvedení 

s naší partnerskou modelin-

govou agenturou TOP LADIES. 

Stačí jen vyplnit přihlášku do 

módní přehlídky. Za symbolickou 

cenu představíte svou kolekci 

obchodníkům 3x za veletrh.

Autor kolekce:
Laura Manuela Sanchez Sanz

Autor kolekce:
E.daniely

STYL & KABO únor 2019 v číslech:

• Počet vystavovatelů 233 

• Počet značek 520

• Vystavovatelé přijeli z 20 zemí

• Počet B2B návštěvníků 4 937



Návrháři o své účasti na veletrhu 
STYL řekli:

Avenir – Jana Koperová, módní návrhářka, Slovensko 
„Snažila jsem se kolekci navrhnout tak, aby nesla můj au-

torský rukopis a současně jsem kladla důraz na prodejnost. 

V modelech propojuji minulost se současností i budoucností. 

Velmi se inspiruji historií a architekturou. Také se zaměřuji na 

to, aby moje modely zůstaly opravdu ženské. Úroveň tohoto 

veletrhu je dobrá a musím pochválit organizátory za jejich pří-

jemný přístup. Byla jsem taktéž spokojená s modelkami, které 

prezentovaly moji kolekci na přehlídce. Ohlasy, které mám za 

první dva dny veletrhu, jsou zatím dobré.“

Laura Manuela Sanchez Sanz, módní návrhářka, Španělsko 
„V Brně jsem poprvé a tento veletrh je pro mne zcela novým 

prostředím. Líbí se mi pestrost značek, které se tu předsta-

vují, a jsem spokojená i s módní přehlídkou, které jsem se 

jako vítězka soutěže, organizované Asociací pro nové a mladé 

španělské návrháře ANDE, mohla zúčastnit.“

Karin Tomaškovičová, designérka značky KARIN POYEL, 

Slovensko 

„Na veletrh STYL jsem se vrátila po dlouhých patnácti letech. 

Do Brna jsem jela bez konkrétních očekávání, spíše s otevře-

ností novým kontaktům a lidem. Potkala jsem tu milé tváře, 

přišli sem za námi odběratelé i přímí zákazníci.“

Saray del Saz, módní návrhářka – Madrid, Španělsko 

„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.“

Módní návrhářka Lada Vyvialová, Česká republika

V Brně vystavuje pod značkou LADA fashion, prezentuje na 

veletrhu STYL SHOW aktuální dámskou kolekci, vyrobenou 

za pomoci nanotechnologií na základě českého patentu 

 NanoAg. Materiály, z nichž modely vznikly, tak získaly přida-

nou hodnotu i tím, že jsou antibakteriální, chrání proti po-

cení i UV záření a odvádějí vlhkost. „Tím jsme stoprocentně 

jedineční v evropském a možná i světovém měřítku.“

Autor kolekce:
Lada Vyvialová


