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veletrhy a výstavy

Ve snaze vyjít vstříc požadavkům vy-
stavovatelů přišla Veletržní správa ABF, 
a. s., s novinkou na poli výstavnictví, ve-
letrhem elektrotechniky, osvětlovací tech-
niky a zabezpečovacích systémů For Elek-
tro 2008. Jeho první ročník se uskuteční 
v Pražském veletržním areálu v Letňanech 
23. až 27. září 2008, tzn. jako samostatná 
součást návštěvnicky mimořádně atrak-
tivního mezinárodního stavebního vele-
trhu For Arch 2008, který každoročně na-
vštíví více než 100 000 zájemců.

„Pořádáním takto specializovaného vele
trhu jsme reagovali na zvýšený zájem ze stra
ny vystavovatelů oboru elektrotechniky o pre
zentaci na mezinárodním stavebním veletrhu 
For Arch. Z tohoto důvodu se veletržní správa 
ABF rozhodla novinku For Elektro 2008, zdů
razňující zastoupení firem této nomenklatu
ry, pořádat jako samostatnou součást veletrhu 
For Arch,“ vysvětluje ředitel veletrhu For 
Arch Daniel Bartoš. S přihlédnutím ke 
skutečnosti, že veletrh For Arch navště-
vuje ze dvou třetin celkového počtu více 
než 100 000 návštěvníků odborná veřej-
nost (architekti, projektanti, developer-
ské společnosti), bude jistě prezentace na 

Veletrh For Elektro, novinka ve výstavnictví
veletrhu For Elektro pro vystavující firmy 
obchodním přínosem. Ředitel veletrhu 
For Arch poukazuje na stále rostoucí ceny 
energií a tlak na úspory energií při provo-
zu obytných domů, které se projevují zvý-

šeným zájmem provozovatelů a vlastníků 
budov o projekty tzv. inteligentního byd-
lení, výrazně ovlivňující energetickou ná-
ročnost provozu domu. „Protože například v 
sekcích vytápění a elektro na veletrhu For Arch 
lze tento trend sledovat již dlouho, chceme vy
tvořením veletrhu For Elektro podpořit a posí

lit tuto novou vývojovou linii,“ dodává Dani-
el Bartoš. „Mezi stěžejní nomenklatury tohoto 
veletrhu patří elektroenergetika a silnoproudá 
elektrotechnika, vodiče a kabely, elektroinsta
lační technika, osvětlovací technika, televiz
ní a telekomunikační zařízení v budovách, sig
nální, zabezpečovací a informační technika bu
dov, měřicí a regulační technika, elektronika, 
stroje, zařízení a nářadí pro elektroinstalace a 
opravy a v neposlední řadě také služby. Zvýše
ný zájem o nomenklaturu For Elektro potvrdi
la první uzávěrka přihlášek, která proběhla 31. 
12. 2007. K tomuto datu se přihlásily mimo jiné 
společnosti jako ABB, K&V Elektro, Legrand, 
Schneider Eletronic, Smart House, Vid Elstre
oem, Obzor výrobní družstvo Zlín, Official Ele
tronic, Kučera – Spínací technika, Dk Group, 
Elim, Jiří Kubát – E Tech, Megatron, Selene, 
Urmet Domus, Siemens.“ 

Termín druhé uzávěrky přihlášek je 
30. dubna 2008.

Veletrh pro elektrotechniku a osvětle-
ní For Elektro bude v rámci mezinárod-
ního stavebního veletrhu For Arch situo-
ván v centru výstaviště v hale 6 – sekto-
ry A, B.
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