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DRUHÁ POLOVINA ROKU 2018 PROBĚHLA VELICE ÚSPĚŠNĚ

Tak jako tomu bylo v první polovině roku, i v té druhé došlo v areálu výstaviště k několika
vylepšením. „Neustále se snažíme pro návštěvníky i vystavovatele přinést nějaké novinky
v areálu tak, aby byl stále atraktivnější. Se zahájením podzimní výstavy bylo návštěvníkům
zpřístupněno nové veřejné WC u jižního vstupu do areálu, který je přístupný přes bývalá
kasárna Jiřího z Poděbrad. U hlavní brány z ulice Českolipské byly navíc postaveny nové
pokladny “ uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka Michaela Mokrá.
Již v průběhu letních měsíců byly v plném proudu aktivní přípravy největší výstavy nejen na
Severu Čech. Ty vyvrcholily v pátek 14. září, kdy se návštěvníkům otevřely brány
nejnavštěvovanějšího veletrhu Zahrada Čech. Letošním 42. ročníkem prošlo rekordních
90.000 návštěvníků, což je nejvíce za posledních 5 let. Ti mohli vybírat z tradičního
prodejního sortimentu u téměř 500 vystavovatelů a prodejců na ploše více jak 5.000 m 2.
Ve dnech 3. až 5. října se na výstavišti v Litoměřicích uskutečnil již 3. ročník
akce zaměřené na podporu technického vzdělávání TECHDAYS. Žákům základních a středních
škol nabídl možnosti a uplatnění v oblasti technického zaměření.
Významnou přehlídku přinesl 8. ročník Krajské výstavy psů, který se konal v sobotu 13. října.
Výstavy, jejímž pořadatelem je každoročně spolek NORD BOHEMIA CANIS, se zúčastnilo
celkem 451 psů. Na výstavu zavítalo téměř 1.200 návštěvníků.
Poslední říjnový pátek vyvrcholily celoroční krajské oslavy 100. výročí od založení
Československého státu. Areál výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích se pod taktovkou
Ústeckého kraje vrátil zpět v čase a návštěvníkům tak nastala jedinečná příležitost řadu
historických událostí prožít znovu. Tuto jedinečnou příležitost si nenechalo ujít 16.000
návštěvníků.

Vrcholem sezóny byly jako tradičně Vánoční trhy se Zahradou Čech, které se konaly od
14. do 23. prosince na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Návštěvníci mohli nasát vánoční
atmosféru s mottem Hvězdné Vánoce, načerpat inspiraci na vánoční dekorace i nakoupit
drobné dárky pod stromeček. Každý den byly pro děti přichystané vánoční tvořivé dílničky i
program plný pohádek, koled i soutěží.
Mimo tradiční výstavy se společnost Zahrada Čech s.r.o. opět podílela na akcích mimo areál
výstaviště. Ve dnech 8. až 12. srpna se účastnila MS juniorů ve veslování 2018 v Račicích.
Provozní tým společnosti dále obstaral stavbu a technické zajištění výstavních stánků
v pavilonech H a T na 45. ročníku mezinárodního agrosalónu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Přípravy předcházely samotné výstavě, která se uskutečnila od 23. do 28.
srpna. Zahrada Čech s.r.o. tak dokazuje, že záběr její činnosti je opravdu široký. Mimo areál
výstaviště nabízí své služby také v zajištění reklamních služeb, přípravě doprovodných
programů a právě i v podobě příprav a realizací expozic a výstavních stánků. Společnost tak
úročí své dlouholeté zkušenosti týkající se všech oborů výstavnictví.

