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STATISTIKA A MAPA AREÁLU

POROVNÁNÍ ROČNÍKŮ VELETRHU

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE SOUBĚHU VELETRHŮ FOR ARCH 2016

NÁVŠTĚVNOST 

Počet vystavovatelů: 841
Počet zahraničních vystavovatelů: 67
Počet států: 15
Čistá výstavní plocha (v m2): 20 860
Hrubá výstavní plocha (v m2): 39 203
Počet návštěvníků: 71 102
Počet akreditovaných novinářů: 167
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Kapacita veletržního areálu PVA EXPO PRAHA
byla veletrhem FOR ARCH 2016 vyčerpána.

DOPROVODNÝ PROGRAM 2016

TYPICKÝ NÁVŠTĚVNÍK VELETRHŮ
Student
Architekt, projektant,
Zaměstnanec státní správy, 3 %
akademický
samosprávy
		
pracovník
4%
13 %
Ostatní
Nižší
management,
živnostník

17 %

27 %

12 %
24 %

Ředitel,
vyšší
management

Obchodník, technik,
specialista

Proběhlo 34 konferencí a odborných seminářů
Přednášelo 85 renomovaných odborníků
Zúčastnilo se přes 1257 odborných posluchačů
Doprovodný program trval celkem 111 hodin

STAVEBNÍ KOMPONENTY, MATERIÁLY A NÁŘADÍ

VYSTAVOVATELŮ

DVEŘE, SCHODY, PODLAHY

KOUPELNY,
SPA

BAZÉNY, SAUNY,
WELLNESS

DŘEVOSTAVBY

KRBY,
KAMNA,
VYTÁPĚNÍ

SUSO

STÍNICÍ TECHNIKA, OKNA,
VRATA A PLOTY

ELEKTROTECHNIKA
IT & KYBER OCHRANA,
ALARM, ZABEZPEČENÍ

VYTÁPĚNÍ
VĚTRÁNÍ

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

fórum
Novinkou mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2017, který se bude konat 19.–23. 9. 2017, bude
dvoudenní Technologické fórum, které bude probíhat ve dnech 20.–21. 9. 2017 v Kongresovém sále,
PVA EXPO PRAHA.
Společnost ABF, a.s. jako organizátor akce tak umožní neformální setkání odborníků se zástupci státní správy a samosprávy. Ve spolupráci s MMR, MPO, MŽP budou představeny dotační programy na následující roky
a následně výrobci představí své technologické novinky. Přední výrobci z oboru stavebnictví, využití vody,
elektrotechniky, zabezpečení a vytápění představí investorům v krátkých intervalech výsledky vlastního
vývoje - nejnovější technologie a produkty. Investorům tak budou představeny dotační programy a následně
nové technologie a jejich možné využití.
Cíle Technologického fóra:

•
•
•
•

představení dotačních programů MMR, MPO, MŽP na další roky
napomoci obcím využít moderních technologií k úsporám, rozvoji a efektivní údržbě
představení nových technologií špičkových firem daných oborů
zprostředkování kontaktů s techniky, projektanty a architekty

matchmaking
Matchmaking Business Meetings

business meetings
B2B obchodní jednání pro podnikatele a profesionály v oblasti stavebnictví
• předem dohodnuté obchodní schůzky mezi registrovanými účastníky, na které si firmy vybírají své
partnery na základě kooperačních profilů zveřejněných v katalogu účastníků na webových stránkách
• obchodní jednání se těší stále rostoucí oblíbenosti, v roce 2016 se na 27. ročníku veletrhu FOR ARCH
jednání zúčastnilo celkem 121 firem z 12 zemí
• během jednoho dne jejich konání se uskutečnilo 258 schůzek
• téměř 30 jednání vyústilo ihned na místě k domluvení vzájemné spolupráce
• nenechte si ujít již 5. ročník B2B obchodních jednání na veletrhu FOR ARCH 2017
• pro více informací sledujte webové stránky veletrhu FOR ARCH www.forarch.cz

PVA EXPO PRAHA

multifunkční

veletržní areál
v srdci Evropy...

... DISPONUJE PROSTOREM S JEDINEČNOU ROZLOHOU A ADAPTABILITOU

• nejmodernější veletržní prostory v Praze
• celková rozloha: 105 000 m2
• kryté výstavní plochy: 29 760 m2 (šest moderních ocelových výstavních hal)
• venkovní výstavní plochy: 6000 m2 (využití pro expozice, doprovodné programy, exhibice apod.)
• vstupní haly I a II: servisní centrum pro pořadatele a vystavovatele, zázemí a odpočinkové zóny
pro návštěvníky
• Kongresový sál, konferenční centrum, press centrum, business centrum, restaurace, kavárny, šatny
• parkovací plochy: 700 míst v areálu, 3000 míst v těsné blízkosti, 700 míst na parkovišti P+R
• strategická poloha: nedaleko pražského rychlostního okruhu,
konečné stanice metra C Letňany a mezinárodního letiště pro malá letadla
• v současnosti pokrývá 2/3 veletržního trhu v Praze

VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ HALA II

VSTUP
A

VSTUP
A1

trasa C
stanice
Letňany

CHCETE OSLOVIT
STŘEDOEVROPSKÝ REGION,
FIRMY A ZÁKAZNÍKY?
PRONIKNOUT NA NOVÉ TRHY?
Již od dávných dob je Praha známá jako srdce střední
Evropy a křižovatka cest. Moderní evropská metropole
s výhodnou lokalitou pro vaše obchodní aktivity vám
kromě krás historického centra nabízí i moderní
výstaviště PVA EXPO PRAHA, nejmodernější a největší
veletržní areál v hlavním městě České republiky.
VÝSTAVNÍ HALY
jako jediné v Praze splňují náročná technická
kritéria pro pořádání akcí z nejrůznějších odvětví.
MULTIFUNKČNÍ AREÁL
JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
K PREZENTACI VÝROBKŮ,
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB
• veletrhy, výstavy, kongresy, konference, semináře
• firemní prezentace, školení, večírky
• kulturní a společenské akce, festivaly, plesy, rauty,
koncerty, divadelní představení
• sportovní akce, turnaje, natáčení módních
přehlídek, reklamních spotů, filmování atd.

