TISKOVÁ ZPRÁVA
ÚSPORNÉ BYDLENÍ A FESTIVAL RELAXU JE ZA NÁMI
Litoměřice, 26. 4. 2015
Výstavy Úsporné bydlení a Festival relaxu, které proběhly ve dnech 24. až 26. dubna jsou za námi.
Nízký zájem ze strany návštěvníků rozhodl o tom, že se v dalších letech bude výstava o bydlení
konat jako součást jedné s hlavních výstav Tržnice Zahrady Čech.
Na výstavě Úsporné bydlení a její doplňkové části Festival relaxu se odprezentovalo 90x
vystavovatelů, z čehož 90% tematicky korespondovalo s tématem výstav. Obsadili tak cca 1.500m2
plochy.
V rámci kulturního programu, který akci doprovázel celé tři dny, vystoupila řada kapel: Expres LtmPha, Chřestýši, Rosťa Pechoušek, Od plotny skok. Představila se SŠ Pohoda a SŠ pedagogická,
hotelnictví a služeb Litoměřice a všechny tři dny moderoval Kamil Bílský z Hitrádia FM. Hvězdou
sobotního odpoledne se stala známá česká zpěvačka Leona Machálková. Právě Leona přilákala do
prostoru Estrády řadu příznivců českých písniček z jejího repertoáru.
Po zpříjemnění jsme na celé tři dny výstavy pro návštěvníky zajistili v areálu bývalých kasáren
parkování zcela ZDARMA.
Negativním faktorem výstav byla kolize hned s několika probíhajícími akcemi nejen v blízkém okolí, a
to cyklistickým závodem Litoměřická dlažba, Řípskou poutí, veletrhem Mobitex v Brně či Jarní Florou
Olomouc. Samotný zájem ze strany návštěvníků také není tak vysoký, abychom mohli toto téma
organizovat jako samostatnou výstavu. Rozhodli jsme se proto téma bydlení, připojit k jedné
z nejnavštěvovanějších a tematicky nejbližších výstav Zahrady Čech – jarní prodejní výstavě Tržnice
Zahrady Čech.
„Naším cílem je vytvořit pro věrné obchodní partnery, kteří se na výstavě Úsporné bydlení a Festival
relaxu v loňském i letošním roce prezentovali, možnost zapojit se do výstavy, která má
několikanásobně vyšší návštěvnickou základnu“ řekla vedoucí obchodu Michaela Mokrá.
Je nutné ovšem podotknout, že i přes nízkou návštěvnost je řada vystavovatelů spokojená, důvodem
je hlavně cílenost jednotlivých návštěvníků, kteří výstavu navštívili s konkrétním požadavkem,
poptávkou nebo přímo samotnou koupí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména vystavovatelům za jejich přízeň a návštěvníkům za
jejich účast.

