FOR BIKES 2017
Celkem 290 vystavovatelů ze 7 zemí se představuje na 8. ročníku veletrhu FOR BIKES,
který se tak stává nejvýznamnějším podnikem tohoto typu ve střední Evropě. Po tři
dny od 31. 3. do 2. 4. mohou návštěvníci obdivovat největší novinky cyklistického
průmyslu, čeká na ně pět hal napěchovaných koly, cyklodoplňky a vybavením pro
milovníky aktivního trávení volného času. Oficiálními vozy veletrhu FOR BIKES

jsou automobily značky FORD.
Veletrh budou letos doprovázet mnohé hvězdy cyklistiky, např. Martina Sáblíková, Jaroslav
Kulhavý, Ondřej Cink, Petr Vakoč, Kristián Hynek a mnoho dalších.
Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet mnoho jízdních kol a elektrokol. Připraven je též pestrý
doprovodný program, kterého se mohou i sami zúčastnit. Všichni mají šanci vyhrát horské
kolo Cube za 64 000 Kč.
„Ti, kteří se k nám přijdou podívat na novinky ze světa kol, určitě nebudou litovat, nabídka je
více než bohatá. Jsme velmi potěšeni, že stoupá úroveň jednotlivých expozic a věříme, že i
tento ročník bude pro všechny úspěšný“, říká ředitel obchodního týmu Pavel Hájek, jehož
pořadatelský tým se v loňském roce radoval ze 30 488 návštěvníků.

Základní fakta FOR BIKES 2017


8. ročník veletrhu



290 vystavovatelů – 18 zahraničních ze 6 zemí



17 000 m2 výstavní plocha – 5 hal, FOR E-BIKES – Hala 1



62 značek kol



bohatý doprovodný program: Author silniční kritérium, Hervis Race FOR BIKES,
Mercedes-Benz Airbox, Cyklofest Plus 2017



sportovní hvězdy Sáblíková, Kulhavý, Cink, Vakoč, Hynek, Boroš a další



testovací dráhy pro horská kola a elektrokola



dovednostní dráha pro děti



návštěvnické losování o horské kolo Cube Stereo v hodnotě 64 000 Kč



největší expozice: Author 200 m2



vyhlášení cen GRAND PRIX – nejlepších produktů veletrhu FOR BIKES

 vyhlášení cen TOP EXPO – nejzajímavějších expozic veletrhu FOR BIKES

Termín konání:
Místo konání:
Otevřeno:
Vstupné:
Pořadatel:

31. 3. – 2. 4. 2017
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany
pátek a sobota 9 – 19 hodin, neděle 9 – 16 hodin
základní vstupné na místě – 200 Kč

ABF, a.s., www.pvaexpo.cz

Kontakt pro média:
Jan Němec, e-mail: jan.nemec@mtbs.cz, mobil: 777 234 751

