TISKOVÁ ZPRÁVA
Největší výstava bytového interiéru v Královéhradeckém kraji
vytvoří výhodnou pozici tradičním i novým vystavovatelům
Termín konání výstavy nábytku, interiérů a bytových doplňků BYTOVÉ SHOW 2016 je
vyhlášen na 3. až 6. listopadu. U vstupních dveří Aldisu přestřihneme stuhu už po
jedenadvacáté. Potěší nás, když u toho budete i Vy, když za námi do Hradce Králové
přijedete. Do arény nábytku, kam si mnozí přicházejí splnit svůj sen o bydlení.

Nábytek, interiéry a bytové doplňky, jsou témata stále aktuální, zůstávají v centru pozornosti
ruku v ruce s tím, jak roste zájem o kvalitní, zdravé, moderní a příjemné bydlení.
Bylo by snad možné uspořádat tolik ročníků, kdyby se výstava míjela účinkem? Stala se
ideálním místem pro prezentaci. Každému vystavovateli umožní ukázat tisícům návštěvníků
to nejlepší z oboru, který zná, který umí a ve kterém má co nabídnout. Mezi návštěvníky
výrazně převažují ti, co projevují o interiér opravdový zájem, potvrzují to vystavovatelé, ale
také architekti, kteří ve svých poradnách mnohým naznačí cestu, čím bydlení vylepšit,
zatraktivnit, jak jej vytvořit účelnějším a pohodlnějším. Není divu, že jejich odborné
přednášky bývají do posledního místečka zaplněné. A jistě se i letos stanou vyhledávaným
lákadlem výstavy.

„Každoročně potkáváme na výstavě „staronové“ vystavovatele, to je sympatické, zavazuje
nás to i těší. Dávají nám tím najevo, že jsme důvěryhodným partnerem. Ale jsme připraveni
vytvořit výhodnou pozici i novým vystavovatelům. Vždyť ambice výstavy, kde domov, bydlení
a vše, co s tím souvisí, má zelenou, už nemohou být malé. Především díky vystavovatelům
získala BYTOVÁ SHOW přívlastek jedné z nejkvalitnějších prezentací svého druhu v České
republice a my jsme přesvědčeni, že to ve čtyřech listopadových dnech letošního roku znovu
potvrdí. Nejen vysokou úrovní služeb, spektrem vystavovatelů a počtem návštěvníků, ale
i důstojností prostor Kongresového a výstavní centra Aldis s veškerým potřebným zázemím
včetně restaurací, baru a parkoviště,“ uvádí Ing. Karmen Kebortová, pořadatelka výstavy.
Prodaná výstavní plocha je přes 2 000 m2 a dosahuje maximální možné kapacity prostor.
Proto Vás oslovujeme v dostatečném předstihu, abyste mohli účast na výstavě zvážit.
Nemusíte složitě vyhledávat kontakty, nemusíte tolik inzerovat, veřejností očekávaná
výstava dává jistotu – lidé k Vašemu stánku zamíří sami.
„Občas zaslechnu námitku, že v dnešní době je draho, že ekonomická situace některých rodin
a domácností není zrovna růžová. Jenomže bydlet ve svém a po svém touží lidé neustále,
všichni, mladší i starší. Máte šanci je inspirovat, upoutat, „probudit“. Je dost možné, že právě
tady potkáte své budoucí zákazníky. Populární a uznávaná výstava BYTOVÁ SHOW k tomu
poskytuje to nejlepší prostředí,“ dodává Ing. Karmen Kebortová.

Více informací na www.bytovashow.cz

___________________________________________________________________________
Bytová show – výstava, která má tradici a zvuk
O tom svědčí její dvacetiletá historie. Je to výstava s bohatými zkušenostmi a velmi dobrým renomé.
Za tu dobu se zařadila mezi významné výstavy v České republice a stala se největší v regionu
východních Čech. Je to hlavně zásluhou vystavovatelů, kteří ji zdobí svými expozicemi. Je zde
možnost zhlédnout širokou přehlídku výrobců a nabídku obchodních firem. Zároveň jsou předváděny
novinky a módní trendy. Na výstavě Bytová show se návštěvníci setkají přímo s výrobci a architekty,
kteří jim podají informace opravdu z té první ruky.

