TISKOVÁ ZPRÁVA
ÚSPORNÉ BYDLENÍ A FESTIVAL RELAXU NA ZAHRADĚ ČECH
Litoměřice, 14. 4. 2015
Další akce se kvapem blíží – v termínu od 24. do 26. dubna proběhnou na litoměřickém výstavišti
dvě výstavy současně.
V loňském roce proběhla výstava Dům, zahrada a volný čas na Zahradě Čech. Výstava byla zaměřená
na vše, co se týká stavby, rekonstrukcí či bytových doplňků.
„Výstava, kterou jsme pro Vás připravili v letošním roce je loňské výstavě tematicky velmi blízká, ale je
více zaměřená na úsporu, která je rozhodně trendem dnešní doby. Úspora související s bydlením –
pořízením stavby či bytu, rekonstrukcí a využití možných úsporných prvků, není jediným aspektem této
výstavy, návštěvní tu nalezne i dekorační prvky, bytové doplňky a řadu dalších rozmanitých specialit.“
řekla vedoucí obchodu Michaela Mokrá
Úsporné bydlení a Festival relaxu budou dvě paralelně probíhající výstavy. Proběhnou ve dnech od
24. do 26. dubna na výstavišti Zahrada Čech. Otevírací doba bude letos každý den od 10 hodin do 17
hodin. Koncept obou výstav si je tak blízký, že jsme se rozhodli je spojit.
Úsporné bydlení je výstava zaměřena na veškeré technologie související s úsporou a bydlením.
Prezentace stavebních systémů, nízkonákladových a pasivních staveb. V sekci „bydlení jako takové“
se představí vystavovatele z oblasti bytových doplňků, krbů, nábytku, realizací kuchyní a koupelen a v
neposlední řadě dodavatele stavebních materiálů, střech, tepelné či solární techniky.
Chybět nebude ani finanční poradenství. Návštěvník se dozví, jak ušetřit při plánované stavbě nebo
rekonstrukci.
Festival relaxu má návštěvníky vtáhnout do světa wellnessu a různých forem odpočinku. Chceme
lidem v dnešní hektické době ukázat, jak správně odpočívat. Veřejnost mohou zaujmout nabídky
wellness pobytů, cestování, služeb spojených s odpočinkem a volným časem a různých relaxačních
zařízení, jako jsou masážní křesla, relaxační polštářky,…. Festival bude také zaměřen na kosmetická a
masážní studia pro širokou veřejnost.
Akce bude doplněna o bohatý kulturní program, hvězdou sobotního odpoledne bude známá česká
zpěvačka Leona Machálková. Chybět nebude ani chutné občerstvení a lahodná káva.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

