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veletrhy a výstavy

Druhý ročník veletrhu elektrotechni-
ky, osvětlovací techniky a zabezpečova-
cích systémů For Elektro, který se v rám-
ci mezinárodního stavebního veletrhu For 
Arch bude konat ve dnech 22. až 26. září 
2009 v Pražském veletržním areálu Let-
ňany, nabídne svým návštěvníkům mno-
ho novinek, včetně bohatého doprovod-
ného programu. Za všechny jmenujme 
např. soutěž For Light – Světlo pro zít-
řek nebo konferenci Modernizace veřej-
ného osvětlení.

For Light – Světlo pro zítřek

Připravovaná soutěž návrhářů, výrob-
ců a prodejců svítidel bude v prostoru 
veletrhu prezentována samostatnou ex-
pozicí. Vystavovatelé veletrhu For Elek-
tro 2009 mají možnost zúčastnit se sou-
těže v rámci základní objednávky. Dal-
ší zájemci si mohou v rámci expozice 
For Light zakoupit 2 m2 výstavní plochy 
za 7 000 korun + DPH (v ceně je zahrnu-
to: výstavní plocha 2 m2, zápis do kata-

Novinky na veletrhu FOR ELEKTRO 2009

logu veletrhu a přívod elektrické energie 
ke svítidlu). Soutěžící se mohou přihlá-
sit do některé z následujících kategorií: 
svítidla interiérová, svítidla exteriérová 
(osvětlení budov, ulic, parků, zahrad, aj.) 
nebo prototypy. Všechna přihlášená svíti-
dla bude hodnotit odborná komise podle 
těchto kritérií: světelnětechnické parame-
try, technické provedení, provozně-ekono-
mické vlastnosti, obchodní podmínky, de-
sign a rovněž ekologické a environmentál-
ní hledisko. Partnerem soutěže je odborný 
časopis Světlo.

Konference Modernizace veřejného 
osvětlení

„Připravované přednášky konferen-
ce (Pozn.: Granty na  obnovu a  rekon-
strukci veřejného osvětlení – Plán obno-
vy a rekonstrukce sítí a veřejného osvět-
lení komunikací – Svítidla pro veřejné 
osvětlení a  jejich příslušenství splňující 
evropské normy – Osvětlovací stožáry – 
Údržba a postupná modernizace veřejné-

ho osvětlení – Mechanizace pro údržbu 
veřejného osvětlení – Počítačová podpo-
ra při údržbě a provozu – Sběr starého 
materiálu, metody a způsoby jeho recyk-
lace – Evropská legislativa a normy) bu-
dou dobrým podkladem k orientaci při 
obnově veřejného osvětlení. Jsou zamě-
řeny tak, aby oslovily starosty a investo-
ry na obecní a městské úrovni. Jedná se 
o problematiku, která bude zajímat hlav-
ně ty, kteří uvažují o obnově veřejného 
osvětlení za použití finančních zdrojů 
z evropského fondu,“ říká manažer ve-
letrhu Aleš Vyjídák.

Dalšími z připravovaných novinek 
jsou např. seminář Inteligentní digitální 
domácnost nebo projekt Design signage, 
tzn. část veletrhu je zaměřena na moderní 
audiovizuální techniku vhodnou do ho-
telů, obchodních domů a jiných veřej-
ných prostor. 

Více informací na www.for-elektro.cz. 
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