
ORGANIC / VEGAN
НОВО НА ИЗЛОЖЕНИЯТА 
STYL И KABO, гр. БЪРНО

24.–26. 8. 2019г.

Специална оферта  
за производители и дизайнери

Предвид актуалните потребителски тенденции 

в областта на устойчивата мода и екологичения 

подход към обличане, изложенията за мода през 

месец август ще се разширят с новите сегменти  

ORGANIC / VEGAN. Този отрасъл включва 

облекло и бельо за възрастни и деца от органични 

материали (био памук, лен, коприна, вълна, коноп, 

бамбук и вълна). Освен това тук ще намери място 

въпросът за остатъчните платове. Изложението 

KABO ще се разшири с отрасъл ВЕГАНСКИ 

ОБУВКИ 

(веганска кожа, еко-микрофибър и др.).

ORGANIC
Vegan Design street 



PЕЗЕРВИРАЙТЕ ПЛОЩ ПОД НАЕМ 
в зала P от 4 m2 / от 9 300 CZK без ДДС  
и основното оборудване на щанда е от нас безплатно!  

 

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

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

Основно оборудване на щандове 4, 6 и 8 m2:  
1 щанд, 1маса, 2 стола, 1 чекмедже, 1 осветление според размера на щанда

Оборудване на щандовете 9, 12, 15 m2 – виж самостоятелната оферта

Регистирайте се навреме – не по-късно от 20 юни 2019 г. 
По този начин навреме ще изберете мястото на щанда и ще използвате основната реклама на вашата марка / 

колекция в кампанията STYL.

ЗА КОНТАКТИ:

Осигуряване на участие и информация за модните ревюта: Ева Пешкова, Панаири Бърно, АД  
Телефон: +420 725 896 509, www.styl.eu
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Единствени 

изложения нa мода 

и обувки за сключване на 

контракти на територията 

на Чехия и Словакия 

Качествена 

търговска презентация 

в модерните 
палати P и F

Представете 
колекцията си 
в DESIGNERS’ 
SHOW! 
Вие ще доставите колекцията, 
ние ще се погрижим за качест-
веното й представяне с нашия 
партньор –моделингова агенция 
TOP  LADIES. Достатъчно е да 
попълните формуляра за заявка 
за модно ревю. За символична 
цена ще представяте своята ко-
лекция пред търговците три пъти 
по времето на изложението.

Автор на колекцията:
Laura Manuela Sanchez Sanz

Автор на колекцията:
E.daniely

STYL & KABO февруари 2019 г. в цифри:

• Брой изложители 233 

• Брой марки 520

• Изложители дойдоха от 20 страни

• Брой B2B посетители 4 937



Дизайнерите за участието  
си в изложението STYL казаха:

Avenir – Jana Koperová, моден дизайнер, Словакия
„Опитах се да подготвя колекцията, за да носи 
авторския ми почерк и в същото време поставих 
акцент върху пазарната реализация. В моделите 
свързвам миналото с настоящето и бъдещето. 
Много съм вдъхновена от историята и архитек-
турата. Аз също се фокусирам върху факта  мои-
те модели да остават наистина женски. Нивото 
на това изложение е добро и трябва да похваля 
организаторите за техния приятен подход. Също 
така бях доволна от моделите, които представя-
ха  моята колекция в шоуто.“

Laura Manuela Sanchez Sanz, моден дизайнер, Ис-
пания 
„Аз съм за първи път в Бърно и това изложение 
за мен  е напълно нова среда.  Харесва ми разно-
образието от марки, които са представени тук, 
доволна съм и от моето ревю, което като побе-
дител в конкурса, организиран от Асоциацията 
за нови и млади испански дизайнери ANDE, можах 
да посетя.“

Karin Tomaškovičová, дизайнер на KARIN POYEL, 
Словакия
„След дълги 15 години се върнах на изложението 
STYL. В Бърно отидох без конкретни очаквания, 
по-скоро с откритост към нови контакти и хора. 
Тук се срещнах с мили  хора, при нас дойдоха тър-
говци и преки клиенти.“  

Saray  del Saz,  моден дизайнер, Мадрид, Испания
„Възторжена съм от участието на изложението 
STYL. В Бърно представих моята колекция на шоу 
на гала вечер и отчасти по време на ежедневни-
те ревюта и трябва да кажа, че подготовката 
беше много професионална.“  

Лада Вивиалова, моден дизайнер, Република 
Чехия
„В Бърно участва под марката LADA fashion, в STYL 
SHOW представя  актуална дамска колекция, изра-
ботена с помощта на нанотехнологии, базирани 
на чешкия патент NanoAg. Материалите, от кои-
то са създадени моделите по този начин, получи-
ха добавена стойност и с това, че са антибакте-
риални, предпазват от изпотяване, UV радиация  
и отвеждат влагата. „С това сме 100% уникални  
в европейски, а може би и в световен мащаб.“

Автор на колекцията:
Лада Вивиалова


