Výstavy FOR CARAVAN a FOR BOAT
navštívilo během tří dnů téměř 25 000 lidí
Druhý březnový víkend se do areálu PVA EXPO PRAHA sjeli všichni vyznavači
nezávislého cestování a milovníci lodí. Konal se tam tradiční veletrh FOR CARAVAN,
který letos poprvé doplnila specializovaná výstava lodí FOR BOAT. Téměř
25 000 návštěvníků zhlédlo prezentaci 129 firem na ploše 18 300 m2. K vidění byly
atraktivní expozice plné karavanů, obytných automobilů a lodí. Pozitivní ohlas měl i
cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí. Oficiálními vozy veletrhů FOR
CARAVAN a FOR BOAT jsou automobily značky FORD.
Od 10. do 12. března 2017 hostil areál PVA EXPO PRAHA výstavy FOR CARAVAN a FOR
BOAT. Čtyři haly byly doslova nabité novinkami. Zájem o obytné vozy, karavany i lodě
potvrdil stoupající oblibu nezávislého cestování a kempování. Za tři dny zhlédlo expozice
129 firem celkem 24 213 návštěvníků. Nechyběly autogramiády, soutěže nebo ukázka
závodní techniky z letošního ročníku Rallye Dakar. Návštěvníci mohli na výstavě vybírat
nejen nové vozy a lodě, ale mohli pořídit i některý z bazarových kousků.
Osmý ročník veletrhu FOR CARAVAN se oproti loňskému roku opět rozrostl. Na veletrhu
nechyběl skoro žádný zásadní hráč českého trhu. V nabídce tak byly vestavby do aut,
karavany i luxusní vozy za miliony korun. Návštěvníci mohli přímo na veletrhu zakoupit
potřebné příslušenství za zvýhodněné ceny. Udělena byla i cena za nejpoutavější expozici
TOP EXPO. Tu si odnesla firma Blue rent.
Veletrh FOR BOAT měl svou premiéru. „Dokázali jsme, že plnohodnotná výstava lodí jde
udělat i v halách letňanského výstaviště. Ohlasy vystavovatelů i návštěvníků jsou pozitivní.
Tímto odstartovala tradice jediné specializované výstavy lodí FOR BOAT,“ říká Martin
Přívětivý z pořádající společnosti ABF. Ve dvou halách byly vystaveny luxusní jachty, lodě,
plachetnice, motorové i nafukovací čluny, ale i vodní skútry. To vše bylo doplněno o nabídku
lodních doplňků a příslušenství nebo bazar lodí. Cenu TOP EXPO získala společná expozice
firem Schön-Boot a TomBoats.
V Kongresovém sále areálu probíhal o víkendu cestovatelský festival Kolem světa
karavanem a lodí, který nabídl během dvou dnů 14 projekcí z cest po celém světě.
Více informací na www.forcaravan.cz nebo www.forboat.cz.

