TISKOVÁ
ZPRÁVA
FOR BIKES 2016
Největší cyklistický veletrh ve střední Evropě pomyslně otevírá sezonu milovníkům jízdy na kole,
aktivního trávení volného času či alternativnímu způsobu dopravy.
Celkem tři dny, od 1. do 3. dubna 2016, patří na výstavišti PVA EXPO PRAHA cyklistice a aktivnímu trávení volného času.
Veletrh jízdních kol FOR BIKES se koná již posedmé a i letos se nabídka vystavovatelů rozrostla. Návštěvníci uvidí tísíce
kol a stovky cyklistických značek. V PVA EXPO PRAHA v Letňanech prezentují na tři stovky vystavovatelů nejen kola, ale
také cyklistické doplňky, oblečení nebo cyklozájezdy. Nebudou chybět ani závody.
„Letos návštěvníkům prezentujeme cyklistiku dohromady už v pěti halách. Představí se všechny renomované značky na
českém trhu, jsou to např. Trek, Cannondale, Merida, Specialized, Giant, Cube, Ghost, Author, Canyon, Kellys, Dema,
Bianchi, GT. Přibyly i nové značky jako Boardman, Turner, Eddy Merckx nebo Parlee,“ vypočítává ředitel obchodního týmu
Pavel Hájek.
Návštěvníci si mohou aktivně vyzkoušet téměř dvě stovky jízdních kol na unikátních testovacích drahách pro elektrokola
v hale FOR E - BIKES a horská kola, vše pod střechou výstavních hal. Připraveno je množství doprovodných akcí, kterých
se mohou návštěvníci sami zúčastnit, např. nedělní závod horských kol Hervis Race FOR BIKES. Fandit mohou při
pátečním Author silničním kritériu nebo si oddechnout na Cyklofestu Lucie a Michala Jónových s mnoha zajímavými hosty.
A v neposlední řadě je zde lákavá šance vyhrát hned dvě kola!
Základní fakta For Bikes 2016
7. ročník veletrhu
270 vystavovatelů z 6 zemí
17 000 m2 výstavní plocha
vstupné 165 Kč v předprodeji 200 Kč na místě, děti do 12 let zdarma
vyhlášení nejlepších produktů Grand Prix
vyhlášení nejzajímavějších expozic Top Expo
doprovodný program: Author silniční kritérium, Hervis Race FOR BIKES, Grit Aréna – freestyle, trial a další
promítání a beseda: Cyklofest Plus 2016 – Lucie a Michal Jonovi
testování elektrokol
testování horských kol
dovednostní dráha pro děti
návštěvnické losování o horské kolo Trek Superfly a Canyon Urban 6.0 SL
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Kontakt pro média:
Mgr. Markéta Kovalová
manažerka propagačního oddělení
e-mail: kovalova@abf.cz
tel.: 739 003 164

www.pvaexpo.cz

