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Styl a Kabo
Mimořádná příloha

Co se bude nosit na podzim a v zimě?
Zjistíte to na veletrzích módy v Brně
Modelky na přehlídkovém mole, nové kolekce oděvů, obuvi i doplňků. V křižovatku
módního průmyslu se
na tři dny brzy promění Brno. V sobotu 20.
února tam začnou 47.
veletrhy STYL a KABO.

Přehlídky
Třikrát denně se na mole
objeví kolekce dámské
a pánské módy a také
spodního a nočního prádla včetně punčochového zboží.

Milada Nedopilová
editorka MF DNES

N

a pultech se už objevuje
zboží jarní kolekce, ale obchodníci a lidé z modní
profese už přemýšlejí
o tom, co se bude nosit na
konci roku. Právě a pouze pro ně se
v Brně chystají tradiční veletrhy Styl
a Kabo, které se konají ve dnech 20.
- 22. února na zdejším výstavišti.
Návštěvníci tam najdou novinky,
které na prodejní pulty zamíří až za
půl roku. Chybět nebudou atraktivní módní přehlídky a praktické přednášky a semináře.
„Kolekce oděvů, obuvi i doplňků
pro příští podzim a zimu budou v pavilonech P a F prezentovat firmy ze
14 zemí, celkem se představí přibližně 600 módních značek,“ řekla Markéta Kamenická ze společnosti Veletrhy Brno. Ryze českých výrobců,
bude podle ní vystavovat téměř
sedm desítek, padesát firem zde
bude úplně poprvé.
Ve velkém stylu se letos představí
móda z Turecka, jde o kolekce šesti
výrobců dámské, pánské i dětské
konfekce. Oděvní a textilní průmysl
je jedním z nejdůležitějších odvětví
v zemi, dává obživu téměř třetině
všech zaměstnanců. Mezi nováčky
je i německá rodinná firma Erfo
nebo řecký výrobce luxusního dámského prádla Minerva. Z ukrajinského Charkova přijede společnost Magneet s kolekcí klobouků, čepic a doplňků. Do Brna se vracejí také zajímaví tuzemští vystavovatelé, například velkoobchod s dámskou konfekcí Ewaco či pánská a dámská konfekce Šohajka.
Návštěvníci veletrhu STYL se mohou těšit i na tradiční účastníky. „Silné zastoupení opět chystá Polsko a
vůbec největší plochu obsazuje společnost Ptak Moda z polské Lodže provozovatel největšího velkoobchodu s oděvy ve střední Evropě sdružující nabídku 250 polských výrobců a
návrhářů. Chybět nebudou firmy
jako Anita Moravia, Donet, Doppler
CZ, Felina ČR, H&D, Jitex, Jopess fashion, Hegler Fashion, Pleas, Tonak
a celá řada dalších,“ vyjmenovala
Kamenická.
Pavilon F s vůní kůže
Nejnovější kolekce obuvi a kožené
galanterie návštěvníci najdou opět v
pavilonu F. Ten bude letos praskat

Doprovodný program
Vyhlášení výsledků soutěží
Sobota 20. 2.
15.00 Předání ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa“ - zdravotně nezávadná dětská obuv", pavilon F
Neděle 21. 2.
10.15 Předání ocenění "Osobnost
roku v textilním a obuvnickém průmyslu", pavilon P
●

Přednášky
Sobota 20. 2.
14.00 „Trendy pro podzim/zima
2016-2017“ - inspirativní trendový
seminář s Ellen Haeser, pavilon P,
vstup zdarma
Neděle 21. 2.
10.00 „Novela Zákona o ochraně
spotřebitele a k mimosoudnímu řešení reklamačních sporů“, pavilon
P - sál P4, vstup zdarma
14.00 „Trendy pro podzim/zima
2016-2017“, pavilon P, vstup zdarma
●

● Módní přehlídky
- pavilon P
STYL SHOW - dámská a pánská
móda, denně v 10.30 a 13.00
(C´est Beau la Vie, Camp David,
Diane Laury, Domenica Benso,
Nela, Moděva, Neula, Soccx, Sun
City, Tramontana
LINGERIE SHOW - spodní prádlo,
noční oblečení a punčochové zboží, denně v 11.30 (Conturelle By
Felina, Felina, Ewlon, Miss Rosy,
Pleas, Sassa, Schiesser, Werso)
LUXURY CUT - speciální módní
přehlídka, neděle 21. 2. 17.00
Oleg Cassini - retrospektivní kolekce originálů dámských glitrových
šatů světoznámého návrháře pro
známé tváře filmové a hudební scény 20. století, John Richmond, Corneliani, vstup s pozvánkou

Doprovodné expozice
LINGERIE FORUM - vybrané kolekce prádla a plavek, pav. P
TREND FORUM - módní trendy
pro sezonu podzim-zima
2016/2017, pav. P
KABO FÓRUM - ukázky z tvorby
studentů odborných škol - SUPŠ
Uherské Hradiště a Ateliér designu
obuvi FMK UTB Zlín, pav. F
●

moderním designem, který navazuje na tradici českého výrobce obuvi,
je v porovnání s asijským dovozem
markantní,“ říká ředitel společnosti
Radim Dvořák.
Premiéru si v Brně odbude také
italská obuv NeroGiardini, která je
také partnerem pro obuv České Miss
2015 i 2016.

Kabelky Obuv a koženou galanterii
najdou návštěvníci tradičně v pavilonu F. 2x foto: MAFRA
ve švech. „Budou zde tradiční vystavující společnosti a značky jako Ara
Shoes, Caprice, Gabor, Geneze,
Högl, Lanson, JG Shoes, Legero, Marco Tozzi, Protetika, Rieker, V + J
obuv či Wortmann. Kabelky přivezou mimo jiné firmy Arteddy, Axel
Accessories, DOCA, Elega nebo Unidax,“ zmínila PR manažerka veletrhu.
Poprvé se v Brně představí i česká
tradiční značka SNAHA se sedmdesátiletou historií. Společnost z Jaroměře uvede na trh nové modely dámské páskové volnočasové celokožené obuvi. „Chceme zákazníkům ukázat, že kvalita spojená s vkusným a
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Živá móda na přehlídkách
STYL a KABO si nelze představit bez
módních přehlídek. Modelky a modelové vyjdou na molo v pavilonu P
vždy třikrát denně, začátky přehlídek jsou vždy v 10.30, 11.30 a 13.30
hodin. V neděli je na programu jedinečná přehlídka LUXURY CUT, která ukáže retrospektivní kolekci originálů dámských glitrových šatů, které vytvořil slavný návrhář Oleg Cassini pro filmové a hudební hvězdy. Podívanou doplní luxusní modely nejnovějších kolekcí značek John Richmond a Corneliani. „O příjemnou
atmosféru se postará moderátor
Leoš Mareš. Vstup je na pozvánky,“
doplnila Kamenická.
Problematice reklamace obuvi, kožené galanterie, oděvu či textilu se
bude věnovat speciální seminář „Mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů“. Mluvit se zde bude především o novele zákona o ochraně spotřebitele, která platí od letošního
února, a o jejím dopadu na podnikatele. Seminář se koná v neděli 21. 2.
vstup na něj je bezplatný.

Frčí dvouřadé zapínání
i zavinovací kalhoty
BRNO Trendy. Jedno z nejčastěji
skloňovaných slov v módní branži.
A také jedna z věcí, kvůli které návštěvníci veletrhu Styl a Kabo do
Brna jezdí. Co se bude v příštím období nosit a co už je pasé?
Kdo se chce znát všechny detaily
o trendech v dámském i pánském
oblečení, doplňcích a obuvi, ocení
jediný trendový seminář v ČR pořádaný ve spolupráci s renomovaným
zahraničním odborníkem. „Analýzu stylů, tvarů, barev a látek, které
budou hnacím motorem prodeje
pro příští sezónu, opět představí
paní Ellen Haeser. Nizozemská návrhářka se v oboru pohybuje přes třicet let, pracovala pro značky jako
Max Mara, Oilily, Desigual i mnoho
dalších a trendy pro podzim a zimu
2016/2017 bude prezentovat také
na exponátech z nových kolekcí vystavovatelů veletrhu,“ uvedla Markéta Kamenická ze společnosti Veletrhy Brno.
Módní seminář na mole
Tentokrát se trendový seminář poprvé uskuteční hned dvakrát, a přímo na přehlídkovém mole. Zájemci
mohou přijít do pavilonu P v sobotu

i v neděli vždy od 14 hodin. Seminář
bude simultánně tlumočen do češtiny a čas i na dotazy.
Klíčové kousky šatníku pro letošní
jaro a léto Ellen Haeser zmínila
v Brně na módních veletrzích už
loni v srpnu. Předpověděla návrat
hranatých sak a dlouhých a objemných trenčkotů s dvouřadým zapínáním. Šaty se podle Holanďanky
prosadí se štíhlou siluetou a zdobené řasením nebo plochami kontrastních barev. Trendy jsou i sukně áčkového střihu se zvýšeným pasem.
Pokud jde o délky, nosit se má úplně všechno od mini šátkového
vzhledu až po nepraktické maxi délky na zem. Vedle již oblíbených řasených tunik se objeví topy hranatých střihů a 70. léta připomenou široké volné rukávy. Materiálovou novinkou budou trička z kůže, ovšem
vůbec největší proměna čeká kalhoty. Na výběr budou nejen tradiční
úzké nebo pohodlného teplákového střihu se sníženým sedem, novinkou jsou třeba kalhoty zavinovací,
rozšířené s vysokým pasem a dvěma řadami knoflíků, zvonové, maxi
dlouhé a plandavé či extra široké se
zkrácenou délkou.

Užitečné informace
Brněnské výstaviště 20. –22. 2.
● STYL – Mezinárodní veletrh
módy
● KABO – Mezinárodní veletrh
obuvi a koženého zboží
● Otvírací doba
20. a 21. 2.
9.00 - 18.00
22. 2.
9.00 - 16.00
● Vstupenky
Firemní pozvánka (registrace přes
web s kódem z FP)
zdarma
Firemní pozvánka s registrací
na místě
80 Kč
Registrace na místě
340 Kč
Předregistrace
130 Kč
(přes web s promokódem
s platbou při vstupu do areálu)
● Veletrhy jsou pouze pro odborné
návštěvníky, vstup na základě registrace.
● Po areálu výstaviště budou jezdit
zdarma v častých intervalech
Shuttle busy.
Více informací je na www.bvv.cz

