FOR FISHING zaplní pět hal výstaviště
Sezónu rybaření otevře historicky největší rybářský veletrh FOR FISHING. Jeho
9. ročník zaplní od 15. do 18. února 2018 celkem pět hal výstaviště PVA EXPO PRAHA.
Zastoupeny budou všechny významné firmy z oboru. K vidění i ke koupi tak budou
produkty od více než 1000 rybářských značek. Poprvé v České republice uvidí všichni
příchozí rybáři obří prosklené akvárium AQUA - DEMO. U toho nesmíte chybět!
Čtyřdenní svátek všech rybářů vypukne ve čtvrtek 15. února 2018. Na všechny nadšené
rybáře čeká největší akce svého druhu v České republice s celkem pěti výstavními halami –
z toho čtyři budou prodejní a jedna neprodejní. Celkem 16 000 m2 bude nabitých novinkami
od nejvýznamnějších firem z oboru rybaření. Na své si tak přijde opravdu každý
– zastoupeny budou všechny rybolovné techniky.
Přívlačová aréna: poprvé v České republice
Hala 6 se letos poprvé promění v přívlačovou arénu. K vidění tam bude obří akvárium
o rozměrech 8 x 3 metry plné ryb, ve kterém budou po celou dobu veletrhu probíhat
prezentace rybářských firem. „Na výstavní ploše přes 1000 m2 se tak představí firmy, které
preferují lov dravců,“ říká Michal Sedláček, manažer veletrhu.
Hala 2 bude univerzální, zastoupeny budou všechny rybolovné techniky. K vidění zde bude
expozice Jakuba Vágnera, která bude letos poprvé prodejní. Jakub Vágner bude na veletrhu
k zastižení po celou dobu a rád se se všemi rybáři setká osobně. Hala 3 nabídne na 4000 m 2
kaprařiny od A do Z. V Hale 4 se představí mimo jiné firma FOX se třemi velkými expozicemi
věnovanými kaprařině, přívlači, plavané a feederu. Nováčkem na veletrhu bude firma PURE
FISHING, která představí značky JRC, GREYS, CHUB a PENN. Nově bude veletrh doplněn
o Halu 7, kde se budou prezentovat například firmy Hobby-G, Egerfish, Zico, SPORTS,
MRK.CZ, Monfish a další. V Kongresovém sále pak bude po celou dobu veletrhu probíhat
doprovodný program. Rybářské osobnosti z Čech i zahraničí se s návštěvníky podělí o své
zkušenosti. Návštěvníci se tak setkají například s Jakubem Vágnerem, Karlem Niklem nebo
Radkem Filipem.
Ani letos nebude chybět oblíbená soutěž pro nejmenší rybáře Namaluj veselou rybu.
Všichni návštěvníci se budou moci také zapojit do anketní soutěže o člun Elling s motorem
Parsun v hodnotě 36 000 Kč, který do soutěže věnuje firma Boat Store.
Více informací najdete na www.forfishing.cz.

