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STŘECHY dnes
Jubilejní 20. ročník veletrhu 

STŘECHY PRAHA se blíží!

Veletrh STŘECHY PRAHA, který je dlouhodobě nejvýznamnější přehlídkou výrobků, 
materiálů a technologií z oblasti staveb a renovací střech ve střední Evropě, oslaví 20 let 
svého trvání. Veletrhu se každoročně účastní naprostá většina českých firem z oboru a pro-
střednictvím českých zastoupení i světová špička. Jubilejní ročník se bude konat 
8.–10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA Letňany, společně s veletrhy SOLAR PRAHA, ŘE-
MESLO PRAHA a PURPO PRAHA.

UPLYNULÝ ROČNÍK S REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOSTÍ
Soubor veletrhů Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a pilotní projekt  Purpo Praha 
2017 přilákal rekordních více než 21 000 návštěvníků. Na celkové hrubé výstavní ploše 
12 600 m2 se prezentovalo přes 160 výrobců a dodavatelů střešních materiálů a oken, nos-
ných konstrukcí, izolací, nářadí a strojů, fasádních systémů, včetně solárních systémů. Nově 
se představily firmy poskytující služby v oblasti údržby a čištění střech a fasád. Na sou-
běžných veletrzích byla k dispozici nabídka dalších 120 vystavovatelů z oboru dřevostaveb                       
a úsporného bydlení. Velký zájem návštěvníků zaznamenal i doprovodný program seminá-
řů, konferencí, praktických ukázek a soutěží.

Věříme, že i nadcházející jubilejní ročník bude lámat rekordy, tak neváhejte a buďte i Vy 
součástí největší střechařské akce roku 2018!

JUBILEJNÍ BONUSY PRO 
VYSTAVOVATELE!

U příležitosti 20. ročníku veletrhu Střechy 
Praha jsou pro vystavovatele připraveny spe-
ciální jubilejní bonusy jako poděkování za 
dlouholetou podporu veletrhu. Tyto bonusy 
mohou využít i vystavovatelé souběžných 
akcí Solar-Řemeslo-Purpo Praha. 

Mezi nově nabízenými výhodami můžete 
najít například jednu parkovací kartu zdar-
ma, prodlouženou splatnost první zálohové 
faktury, a to do 31.10.2017 nebo také přihlá-
šení jednoho exponátu do soutěže Zlatá taš-
ka zcela bez poplatku.
Příjemným benefitem může být také jedna 
vstupenka na společenský večer navíc, kte-
rý příjemně doplňuje střechařskou událost 
roku o další zážitky. 

Neváhejte a vyberte si i Vy svůj bonus! 

Více o bonusech na  www.strechy-praha.cz

Jsme nejvýznamnější a největší veletrh     
pro stavbu a renovace střech v ČR a střed-
ní Evropě

Pravidelně se u nás prezentují největší vý-
robci a dodavatelé z tuzemska i zahraničí

Přichází k nám vysoké procento odbor-
ných návštěvníků

Atraktivní souběžné veletrhy rozšiřují naši 
cílovou skupinu návštěvníků

Nabízíme ideální příležitost seznámit se 
v jednom čase a na jednom místě s novin-
kami a trendy v oboru včas před nadchá-
zející stavební sezónou

Prezentují se zde oborové cechy, svazy
a asociace

Najdete zde bohatý doprovodný program 
zaměřený na odbornou i širokou veřejnost

20 let vzájemné spolupráce a inspirace!
Děkujeme, že jste s námi! 

Proč vystavovat právě u nás?

Vážení obchodní partneři,

je to již řada let, kdy jsme  
uspořádali regionální vý-
stavu Střecha-podkroví 
v domažlické sportovní 
hale. Vůbec jsme netušili, 
co to přinese. Úspěch akce 
byl velký, různí dodavatelé 
střechařských materiálů nás 
proto podpořili v myšlence 
přesunout výstavu do Pra-
hy. Dnes se to zdá neuvě-
řitelné, ale přípravy trvaly 
od myšlenky k realizaci jen 
pár měsíců a začátkem roku 
1999 jsme zahajovali v Ho-
lešovicích veletrh Střechy 
Praha. Od té doby každo-
ročně pořádáme veletrh pro 
střechařskou branži a každý 
rok je jiný. Jedno však ve-
letrh Střechy Praha spojuje
a opakuje se po celých 20 
ročníků. Je to služba pro 
Vás a Vaše partnery, kte-
ří veletrh navštíví. Vždy 
jsme se snažili pro Vás dělat 
maximum, věříme tomu, 
že Vám dokážeme poskyt-
nout 100% službu a někdy 
i trochu více. Jsme jiní než 
ostatní veletržní správy. 
Naše snaha po rodinné at-
mosféře je snad vnímána 
celou branží. Myšlenky,
které při veletrhu realizu-
jeme, a stabilní tým po-
řadatelů je něco, co má 
pro Vás hodnotu. Co je 
částečnou zárukou, že ve-
letrh bude zase úspěšný. 
Proto věříme, že se spolu 
s námi zúčastníte jubilej-
ního dvacátého ročníku 
akce Střechy Praha 2018. 
V únoru 2018 se těším na 
setkání s Vámi v Letňanech.

            Vladimír Zábranský,
         jednatel 
  Střechy Praha s.r.o.
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Veletržní noviny vycházejí již desátým rokem každý den po ce-
lou dobu veletrhu v tištěné podobě, stejně tomu bude i letos. 
Vzhledem k jubilejnímu 20. ročníku veletrhu jsme se rozhodli 
pro informativní nulté vydání. V době veletrhu v novinách na-
bízíme možnost inzerce a PR článků.  Pokud máte zájem o tuto 
formu prezentace, obraťte se na lzabranska@chodska.cz 

Ceník inzerce:
Celostrana (285x400 mm):      30 000 Kč
1/2 strany na šířku (285x200 mm):     15 000 Kč
1/2 strany na výšku (142,5x400 mm):    15 000 Kč
1/3 strany na šířku (285x133 mm):     10 000 Kč
1/3 strany na výšku (92x400 mm):     10 000 Kč
1/4 strany na šířku (285x100 mm):       7 500 Kč

Nulté číslo veletržních novin
 STŘECHY dnes

Ceník PR článku:
Celostrana (285x400 mm):      15 000 Kč
1/2strany (285x200 mm):        7 500 Kč

Kontakty:
Ing. Hana Bromová, T: +420 296 397 305, +420 606 635 230, E: hbromova@strechy-praha.cz
Ing. Jitka Šefránková, T: +420 296 397 306, +420 602 359 880, E: jsefrankova@strechy-praha.cz

Střechy Praha na sociálních sítích Facebook a Instagram!
Rozhodli jsme se podpořit komunikaci na sociálních sítích a vytvořili jsme (kromě našeho stá-
vajícího facebookového profilu Střechy Praha) nový účet na Instagramu. Najdete nás zde jako 
strechypraha. Můžete se zde dozvědět různé zajímavosti ze života veletrhu, zhlédnout články, 
fotografie a videa nebo se informovat se o tom, jak probíhají přípravy, jaké výhody čekají vysta-
vovatele a na co se mohou těšit návštěvníci. 

Střechy Praha strechypraha

Na co se můžete na veletrhu 2018 těšit? Jak šel čas s veletrhem Střechy Praha
Dnes je veletrh Střechy Praha známým pojmem jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Ale i tento 
úspěšný veletrh musel někde začínat. Podívejte se na některé významné milníky z naší historie.  

1999

* první ročník veletrhu
* levé křídlo Průmyslového paláce výstaviště Praha                                                              
  Holešovice

2000

* obsazen celý Průmyslový palác (3 haly)

2001

* vznik Střechy Praha s.r.o. (jako jediného pořadatele)
* 154 vystavovatelů (více než 100% nárůst oproti 
   1. ročníku)

2002

* 1. ročník soutěže Zlatá taška o nejlepší exponáty

2003

* oslava 5 let veletrhu
* 184 vystavovatelů
* projekt Průhledná zastřešení

2004

* Nová poradenská centra 
      Centrum bezpečnosti práce
      Centrum povrchové úpravy

2005

* absolutní rekord v počtu zúčastněných firem (196)
* vznik výstavy Úspory energií
   a obnovitelné zdroje

2006

* Fórum pro starosty „Energie a obec“
* Mezinárodní mistrovství mladých
   pokrývačů

2007

* zvýrazněné téma „Dřevo - materiál
   budoucnosti“
* projekt „Zastřešíme Vaše bydlení“

2009

2008
* vznik veletržních novin Střechy DNES

* Produktový pavilon novinek
* boom fotovoltaiky, soubor seminářů „Využití střech 
   jako zdroje energie“

2010

* nový název pro výstavu obnovitelných zdrojů:               
   SOLAR PRAHA
* 1. ročník soutěže MetalStar

2011

* fotovoltaika - stěžejní téma
* Pokrývačské muzeum a Tegularium
* Praktikum - ukázky řemesel na podiu

2012

* přemístění veletrhu do Letňan
* rozsáhlé Stavební poradenské centrum
* 1. ročník soutěže Střechařský inzerát

2013

* vznik ŘEMESLO PRAHA
* spolupráce s AMSP ČR
* změna názvu soutěže MetalStar na „Memoriál Jiřího       
   Krmáška“

2014
* Fórum plochých střech
* Centrum Fasád
* poprvé uděleno ocenění Osobnost střechařského       
   oboru

2015

* mezinárodní konference Coil-Coating
* projekt Fandíme řemeslu
* 1. ročník Fóra Dřevěné konstrukce střech

2016
* start ROKU ŘEMESEL 2016
* 1. ročník soutěže o nejpoutavější PF

2017
* rekordní počet návštěvníků (21 348)
* vznik PURPO PRAHA (Profesionální údržba
   a renovace povrchů)
* konference EET

Každý rok se pro Vás snažíme připravit zajímavý a bohatý pro-
gram, který nabídne atraktivní témata jak pro odbornou, tak
i laickou veřejnost. Stejně tak tomu bude i nadcházející ročník, 
kdy se opět můžete těšit na řadu konferencí, diskuzních fór, 
praktických ukázek, soutěží a mnoho dalšího. K dispozici bu-
dou poradenská centra pro všechny oblasti výstavby, kde Vám 
ochotně poradí s Vašimi dotazy. 
Již počtvrté proběhne fórum „Dřevěné konstrukce střech“, jehož 
odborným garantem je Česká komora autorizovaných inžený-
rů a techniků. Společnost A.W.A.L. připravuje 19. ročník kon-
ference „Izolace“, která proběhne tradičně první veletržní den. 
Pokračovat budou semináře k projektu Purpo Praha týkající se 
údržby a čištění střech, fasád a nově i všech vnitřních povrchů. 
K vidění bude množství novinek z oblasti střešní fotovoltaiky.
Nebude chybět prezentace řemeslných cechů s atraktivními 
ukázkami tradičních řemesel, její součástí bude i „Den Cechu 
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR“. Součástí programu budou 
užitečné přednášky na aktuální témata pro podnikatele a OSVČ, 
například třetí a čtvrtá vlna EET, která zahrne i zbývající vybra-
ná řemesla a výrobní činnosti.
Proběhnou prestižní soutěže o nejlepší exponáty veletrhu,
o nejlepší střechařský inzerát a nejpoutavější PF. Přihlášky do 
těchto soutěží jsou již nyní k dispozici na webových stránkách 
veletrhu.
Kromě praktických ukázek stavebních řemesel se návštěvní-
ci mohou těšit na krásné historické exponáty v Pokrývačském 
muzeu.


