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STYL KABO 
SRPEN 2019
S veletrhy módy 
za novými trendy
54. ročník veletrhů STYL a KABO 
zůstává jedinou a současně 
důležitou kontraktační akcí českého 
oděvního a obuvnického průmyslu. 
Téměř polovinu vystavovatelů 
tvořili přímí výrobci a podíl 
zahraničních účastníků se zvýšil 
bezmála na 40 procent. Obchodníci 
se seznámili s novými značkami 
i kolekcemi vyvzorovanými nejen 
pro nadcházející podzim/zimu, ale 
i pro příští jaro a léto. Doprovodný 
program se tentokrát zaměřil na 
zvýšení znalostí a dovedností 
prodejního personálu. Prezentaci 
225 vystavujících firem a více než 
500 módních značek si za tři dny 
prohlédly čtyři a půl tisíce odborných 
návštěvníků.
Brněnské veletrhy módy jsou jedinou 
B2B prezentací módního průmyslu 
pro český a slovenský trh. 

„Jsem rád, že módní veletrhy STYL 
a KABO si i přes měnící se podmínky 
trhu udržují svoji úroveň mezinárodní 
kontraktační akce, na kterou přijíždějí 
noví vystavovatelé i noví nákupčí, 
a to i z internetových obchodů.“ 

Jiří Kuliš, generální ředitel 
společnosti Veletrhy Brno 

„I přes tíživou situaci na trhu s oděvy 
si veletrhy Styl a Kabo stále udržují 
svoji úroveň a my se sem rádi vracíme. 
Je to místo, kde se setkáváme jak 
s kolegy z oboru, tak s přáteli, a to je 
pro naši práci velmi důležité.“

Miroslav Bísek, prezident ČOKA



225 vystavovatelů  
na veletrzích STYL a KABO
85 firem přijelo ze zahraničí

Vystavovatelé  
přijeli z 21 zemí

140 vystavujících firem 
obsadilo 3668 m2  
na veletrhu STYL

85 vystavujících firem  
obsadilo 2552 m2  
na veletrhu KABO

4556 návštěvníků 
z 13 zemí

STYL KABO 
SRPEN 2019
STATISTIKA

„Jsem velmi spokojená, máme trojnásobný 
obrat oproti minulému veletrhu. Na český 
trh přišlo myšlení ekologičtějšího ražení 
ve prospěch lnu, který je antibakteriální 
a mikromasážní. Jsem ráda, že naší produkcí 
můžeme oslovit i české zákazníky.“ 

Monika Havlová, Managing Director, H&D

„Účastníme se po třech letech a jsme nadšení, 
jak zákazníci uvítali náš návrat. Potěšila 
nás velikost objednávek a také fakt, že na 
STYL chodí lidé z nově založených obchodů. 
I prezentace tady má úroveň, veletrh opravdu 
má smysl.“

Viera Beniaková, obchodní ředitelka, Favab 



STYL
Největší a nejmodernější hala 
brněnského výstaviště – pavilon P – 
patřila dámské, pánské i dětské 
konfekci, prádlu a plavkám, módním 
doplňkům a bižuterii. Otevřela 
se návrhářská Design street 
s expozicemi a ukázkami autorské 
tvorby. Vystavovat přijely firmy 
z 15 zemí včetně vzdálené Austrálie, 
nejpočetnější zastoupení opět měly 
Německo, Polsko a Slovensko. 

V Programovém centru probíhaly 
čtyřikrát denně přehlídky nových 
kolekcí vystavovatelů. Střídaly se 
zde dvě různé přehlídky a zapojilo 
se do nich celkem dvanáct firem 
včetně slovenské butikové značky 
Jankiv Siblings, dodavatele italských 
kabelek Jadise nebo ruského výrobce 
pokrývek hlavy Level-Pro, který 
se prezentoval společně s českou 
návrhářkou Ivetou Řádkovou.  

„Na veletrhu STYL jsme 
mnoho let vystavovali naše 
kolekce deštníků. Letos 
jsme prezentaci rozšířili 
o luxusní dámské kabelky 
italské značky JADISE od 
Massimiliana D’Angela, 
kterého nově zastupujeme na 
českém a slovenském trhu.“

Simona Spoustová, 
jednatelka, Simmy 

„Vždycky v Brně prezentujeme více značek 
a poprvé jsme přivezli španělskou módu TanTrend 
s uceleným sortimentem dámského oblečení 
a doplňků. Klienti jsou z kolekce nadšení a vnímají 
ji jako inspiraci pro své obchody. Tato nová 
značka zažila velmi úspěšnou premiéru. “ 

Elena Macková, manažerka společnosti Con Brio 



KABO
Pár kroků vzdálený pavilon 
F obsadili vystavovatelé obuvi, 
kožené galanterie a doplňkového 
sortimentu. Představily se firmy ze 
13 zemí. V centrálním prostoru KABO 
LOUNGE v neděli proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků 13. ročníku 
soutěže mladých designérů obuvi 
a kožené galanterie o Cenu Nadace 
Jana Pivečky. Všechny oceněné 
práce mohli návštěvníci veletrhu 
obdivovat v přilehlých vitrínách.  

„Na veletrhu KABO vystavujeme 
dvakrát ročně, a tak víme, že 
zákazník od nás očekává inovace 
a variabilitu. Využíváme veletrhu 
hlavně kvůli prezentaci novinek, 
což jsou letos například praktické 
dámské a pánské tašky naší 
značky FACEBAG. Hledáme i nové 
zákazníky, kteří ocení kvalitu české 
výroby i dovážených italských 
značek.“

Jakub Závorka, manažer 
společnosti, UNIDAX 

„Byli jsme maximálně spokojení. 
Na našem stánku byla po celé tři 
dny obrovská návštěvnost, takže 
si nemůžeme stěžovat. Nejsilnějším 
dnem byla  sobota, přišli stávající 
zákazníci a hodně nových ze Slovenska. 
My se specializujeme na dětskou obuv, 
největší zájem byl o barefootové 
měkké, širší dětské boty.“

Andrea Píšková, spolumajitelka, 
JONAP – výroba obuvi



Doprovodný program byl 
koncipován jako bezplatné odborné 
školení personálu prodejen, protože 
znalosti a dovednosti prodavačů 
jsou klíčovým článkem nákupního 
procesu. Přímo v pavilonech P a F 
proběhly v sobotu i v neděli 
tři odborné přednášky. První se 
zaměřila na sestavování kolekce 
v malých a středních prodejnách 
s módou, druhá se věnovala 
prodeji doplňkového sortimentu 
obuvi a kožené galanterie a třetí 
měla formu školení o textilních 
materiálech. Vstup na veletrhy 
i doprovodný program byl pro 
členy Klubu návštěvníků STYL 
a KABO a jejich doprovod zdarma. 

Příští jubilejní 55. ročník 
veletrhů STYL a KABO 
bude mít novou podobu. 

DOPROVODNÉ  
AKCE 

„Je to pro mě první účast na veletrhu ve 
východní Evropě. Na Slovensku zákazníky 
už mám, ale v České republice zatím 
ne, jsem tady proto, abych je našla. Moc 
se mi líbily veletržní přehlídky, byly ještě 
lepší, než jsem očekávala. Moje modely 
byly prezentovány na vysoké úrovni.“

Saffrine Nydegger, majitelka 
a designérka australské módní 
značky SAFFRINE

„Veletrhy poskytují prostor pro přehlídky 
a návrháře, již v roce 2006 jsem tu 
vyhrála soutěž TOP STYL DESIGNER. 
Od té doby pravidelně představuji své 
nové autorské kolekce. Letos jsem 
připravila přehlídku společně s ruskou 
společností LEVEL-PRO.“ 

Iveta Řádková, módní návrhářka
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