4. V E L E T R H
přivítal jaro
Veletrh již tradičně obsadil halu 1
a část venkovní výstavní plochy.
Svaz zakládání a údržby zeleně
představil svou expozici na 100 m2
a Svaz školkařů ČR na 110 m2. Své
menší jednací stánky měly také
další oborové organizace jako je
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Český spolek perenářů či Nadace partnerství.

STATISTIKA VELETRHU
Počet vystavovatelů: 163
Čistá výstavní plocha: 3 684 m2
Počet zúčastněných států: 5
(Česká republika, Slovenská republika, Německo, Polsko, Nizozemsko)
Počet návštěvníků celkem:
40 931 (soubor FOR FAMILY)

18. – 21. března 2010
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL
LETŇANY

Čestné uznání získala zajímavá
a technicky zdařile provedená
expozice Kaleidoskop (vystavovatel: Pragoflora).

Držitelé cen GRAND PRIX
veletrhu FOR GARDEN:
1. místo
TRADEWINDS CLASSIC
- slunečník
Vystavovatel:
R&B TRADING s.r.o.
2. místo
TEAKOVÁ SOLÁRNÍ
SPRCHA ODALO
Vystavovatel:
HaK Kladno s.r.o.

TOP EXPO
Expozice Svazu zakládání a údržby zeleně
Expozice Svazu zakládání a údržby zeleně a jeho partnerů získala
cenu TOP EXPO. Porota ocenila, že
ucelená zahradní kompozice působila moderním charakterem zpracování. Expozici doplnily zdařilé
ukázky prvků drobné zahradní architektury – dlažby, vodní jezírka, terasa. Střízlivě a vkusně byly uplatněny
sortimenty okrasných dřevin.

Vítězem se stala expozice s názvem OKNO, kterou zrealizovala
a do soutěže přihlásila společnost
FLERA s.r.o.- ateliér zahradní architektury. Porota ocenila působivost, přesvědčivost a podnětnost
této jednoduché expozice.

3. místo
TERASOVÁ PRKNA
EMO-EMOTION
Vystavovatel:
WPC WOODPLASTIC s.r.o.

EXTERIÉR Trendy „Kaleidoskop“

Atraktivní
doprovodný program

4. ročník veletrhu zahradní architektury, nábytku a techniky FOR
GARDEN tedy předložil všem návštěvníkům z řad laické i odborné
veřejnosti pestrou kytici zajímavých
nápadů a inspirativních řešení.
Více informací o veletrhu získáte
na www.for-garden.cz.

Ve vstupní hale se v rámci doprovodného programu uskutečnil cyklus 9 odborných přednášek Trendy
při tvorbě zahrad III. Více než stovce účastníků představila ředitelka
SZÚZ Ing. Jana Šimečková zahrady,
které se v roce 2009 zúčastnily soutěže Zahrada roku.
EXTERIÉR Trendy „Okno“

Opět se i soutěžilo
V sektoru A haly 1 se představily
soutěžní ukázky zahrad v rámci soutěže EXTERIÉR Trendy. Pro zahradní architekty a realizační firmy je
soutěž EXTERIÉR Trendy zajímavou
výzvou a ukázkou, jak si vede konkurence, pro veřejnost pak zdrojem
inspirace, jak a s kým vybudovat
nebo zdokonalit svoji zahradu. Mediálním partnerem soutěže se stal
stejně jako v loňském roce časopis
Dům a zahrada.

Reklamní prezentace
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