TISKOVÁ ZPRÁVA
ÚSPORNÉ BYDLENÍ A FESTIVAL RELAXU NA ZAHRADĚ ČECH
Litoměřice, 22. 4. 2015
Již tento pátek začnou na výstavišti Zahrada Čech 2 další výstavy – Úsporné bydlení a Festival
relaxu.
Ve dnech 24. až 26. dubna proběhnou paralelně dvě výstavy - Úsporné bydlení a Festival relaxu.
Otevřeno bude pátek, sobota i neděle od 10 do 17 hodin.
„Témata obou výstav jsou si natolik blízké, že jsme se rozhodli je zorganizovat dohromady. Jsou to
výstavy menšího charakteru, které ale svojí kvalitou a pestrostí jistě zaujmou.“ sdělila vedoucí
obchodu Michaela Mokrá.
Úsporné bydlení plynule navazuje na výstavu, která proběhla v loňském roce - Dům, zahrada a volný
čas na Zahradě Čech. Výstava byla zaměřená na vše, co se týká stavby, rekonstrukcí či bytových
doplňků. Letošní výstava je tematicky velmi blízká, ale je více zaměřená na úsporu, což je trend
dnešní doby. Řadu z nás zajímá jak při stavbě či rekonstrukci ušetřit, jaké jsou novinky, které
umožňují úsporu či usnadňují chod domu, bytu nebo domácnosti. Nedílnou součástí je i sekce týkající
se komfortu v bydlení – moderní nábytek, bytové doplňky, dekorační prvky a řada dalších zajímavých
elementů. Chybět nebude ani finanční poradenství. Návštěvník se dozví, jak ušetřit při plánované
stavbě nebo rekonstrukci.
Na výstavě Úsporné bydlení se představí firmy, které budou prezentovat stavební systémy,
nízkonákladových a pasivních staveb, střechy, kotle, krby, tepelné či solární systémy, topivo,
elektromateriál, koupelny, izolace, ale také nábytek či bytové doplňky.
Festival relaxu je doplňková část Úsporného bydlení. Každý člověk si v dnešní hektické době
potřebuje odpočinout, načerpat sílu a my návštěvníkům nabídneme a ukážeme různé formy
odpočinku – od světa wellnesu, přes tuzemské i zahraniční dovolené, nabídku lázeňských pobytů,
služeb spojených se zdravím a volným časem až po různé relaxační produkty jako jsou: vonné svíčky,
kosmetika, móda, masážní křesla, odpočinková četba, relaxační polštářky a řada dalšího.
Venkovní plocha je obsazena více jak 50x stánky o rozloze necelých 1.000m2 a vnitřní plocha se 40x
vystavovateli zaujímá cca 500m2.
Akce bude doplněna o bohatý kulturní program, během tří dnů se na pódiu vystřídají kapely jako
Expres Ltm-Pha, Chřestýši, Rosťa Pechoušek, Od plotny skok. Představí se SŠ Pohoda a SŠ

pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice a celým dnem Vás bude provázet moderátor Hitrádia FM
Kamil Bílský. Hvězdou sobotního odpoledne bude známá česká zpěvačka Leona Machálková.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

