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trh, obchod, podnikání

Dokonalá povrchová úprava = vyso-
ká kvalita, design, životnost je. mottem.
připravovaného. 5.. mezinárodního. veletrhu.
povrchových. úprav. a. finálních. technologií.
For Surface 2009,.který.se.uskuteční.souběž-
ně.s.veletrhy.For.Industry,.For.Waste.a.For.3P.
v. termínu. 15. až 17. dubna 2009. tradičně.
v.Pražském veletržním areálu Letňany.

Prezentace.úzce. spolu. souvisejících.obo-
rů.For.Surface.(povrchové.úpravy),.For.Indu-
stry.(strojírenství),.For.3P.(obaly),.For.Was-
te.(odpadové.hospodářství).dává.v.roce.2009.
opět.možnost. vzájemného.propojení. stěžej-
ních.průmyslových.odvětví.od.zhotovení.vý-
robku,.přes.jeho.zpracování.do.dokonalé.finál-
ní.podoby,.zabalení.až.k.likvidaci.vedlejších.
odpadních.produktů.nebo.samotného.doslou-
živšího.výrobku.

Skvělý.povrch.a.jeho.kvalita.jsou.jedně-
mi.ze.způsobů,.jak.lze.získat.na.trhu.náskok.
před.konkurenty..Směr.vývoje.nových.finál-
ních. technologií,.povrchových.úprav.a.pro-
duktů.v.tomto.významném.oboru.je.dán.po-
žadavky.zákazníků,.kteří. stále.více.vnímají.
skutečnost,.že.zušlechtění.povrchu.nepřiná-
ší.jen.jeho.prostou.ochranu,.ale.přispívá.vý-
znamně. k. výjimečnému. zážitku. z. výrobku.
samotného.

Vzhledem.k.významu.a.důležitosti.finál-
ních.technologií.pro.rozvoj.všech.výrobních.
i.obchodních.činností. si. specializovaný.ve-
letrh.For.Surface.2009.klade.za.cíl.vytvořit.
odpovídající.prostor.pro.důstojnou.prezenta-
ci.a.setkání.všech,.kteří.v.tomto.oboru.pracu-
jí,.podnikají.a.obchodují..Po.více.než.osmi-

leté.době,.která.uplynula.od.jeho.vzniku,.si.
For.Surface.vydobyl.pozici. respektovaného.
veletrhu.s.dvouletým.cyklem.konání.v.kaž-
dém.lichém.roce.

K. úspěšnosti. veletrhu. výrazně. přispívá.
také.to,.že.se.Pražský.veletržní.areál.Letňany.
stává.každým.rokem.stále.více.centrem.ve-

letržního.života.hlavního.města.Prahy..Svým.
strategickým.umístěním.a.napojením.na.při-
vaděč.dálnice.D8.z.Teplic,.Drážďan.a.Berlína.
a.sousedícím.letištěm,.které.má.statut.mezi-
národního.letiště.pro.malá.letadla,.naznačilo.
již.v.minulosti.záměr.investorů,.aby.se.toto.

výstaviště.stalo.hlavním.místem.obchodních.
setkávání.na.mezinárodní.úrovni.

8.. května. 2008. byla. slavnostně. otevře-
na.nová.konečná.stanice.metra.C.–.Letňany,.
která. dává. návštěvníkům. možnost. dopravit.
se.MHD.přímo.k.výstavišti..Počítá.se.se.sil-
ničním.okruhem,.který.propojí.Letňany.mj..
s.Letištěm.Praha.Ruzyně,.a.také.napojením.na.
pražskou.železniční.síť..Všechny.tyto.kroky.
současně.s.plánovanými.změnami.a.stavební-
mi.úpravami.v.samotném.Pražském.veletrž-
ním.areálu.Letňany.otevírají.výstavišti.bránu.
k.tomu,.aby.se.v.brzké.době.stalo.výstavištěm.
světových.parametrů.

Nezbývá.než.dodat,.že.i.v.době.obchodo-
vání.prostřednictvím.internetu.je.osobní.se-
tkání.se.zákazníkem.nezastupitelnou.součástí.
marketingové.strategie.

Termín uzávěrky přihlášek k účasti na 
veletrhu za nejvýhodnějších podmínek byl 
stanoven na 31. 10. 2008.

Další.informace.lze.získat.na.adrese:
ABF, a. s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9 – Prosek
tel.: 222 291 265
mobil: +420 603 385 666
fax: 225 291 199
e-mail: forsurface@abf.cz
http://www.surface.cz
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Ing. Regina Matoušková, manažerka veletrhu, ABF, a. s.

Letošní.19.. ročník.mezinárodního.vele-
trhu.For.Arch.se.mohl.pyšnit.nejen.větším.
zájmem. ze. strany. vystavovatelů. a. rozsáh-

lejší.výstavní.plochou,.ale.také.pestrým.do-
provodným. programem.. Svátek. stavebnic-
tví,. jak.je.někdy.For.Arch.nazýván,.se.ko-

nal.v Pražském veletržním areálu 
v Letňanech. (PVA). ve. dnech. 23. 
až 27. září.. Již. předem. byl. z. více.
než. 99. %. obsazen.. 19.. ročník. byl.
v. ukazatelích. počtu. vystavovatelů.
a. prodané. výstavní. plochy. rekord-
ní. za. posledních. pět. let.. Z. tohoto.
důvodu. musel. pořadatel. veletrhu,.
veletržní. správa.ABF,. a.. s.,. přista-
vět.dvě.menší.mobilní.haly..Taktéž.
v.dalším.důležitém.ukazateli,.počtu.
zahraničních.vystavovatelů,.byl. le-
tošní.ročník.nadprůměrný,.celkem.se.
prezentovatovalo.více.než.80.vysta-

vovatelů. ze. zahraničí.. Mezinárodnost. celé.
akce. dokládá. skutečnost,. že. vystavovate-
lé.přijeli.do.PVA.z.20.zemí.světa..Souběž-
ně. s. veletrhem. For.Arch. se. v. tomto. roce.
uskutečnily. další. tři. veletrhy. –. For. Invest..
(4..veletrh.investičních.příležitostí.a.realit),..
For.Wood. (3.. veletrh. progresivního. stave-
ní.ze.dřeva).a.letošní.novinka.–.For.Elektro.
(1..veletrh.elektrotechniky,.osvětlovací.tech-
niky.a.zabezpečovacích.systémů).
Další.informace.na.http://www.forarch.cz
[Tiskové.materiály.ABF.]

For Arch 200�
Bilance veletrhu For Arch

Rok 2006 2007 2008
Počet vystavovatelů 987 1	008	 1	039
Plocha (m2) 21	902 23	047 24	521


