Svadobné výstavy a veľtrhy
Prelom obdobia jar – leto je obdobím, kedy je mierny útlm svadobných výstav a veľtrhov.
Napriek tomu sme pre vás našli zopár termínov, kedy sa môžete prísť inšpirovať.
24.04. – 25.04.2009

24.05.2009

22.07.2009

InterCharm, Praha
www.intercharm.cz

Svadobná výstava, Queensland
Mount Cotton
www.easyweddings.com.au

Svadobná show, South Jersey
www.bridaltradeshows.com

30.04. – 03.05.3009

Flóra Bratislava, Incheba
www.incheba.sk

07.05.2009

Svadobná prehliadka
Kvetinová show
OC Galéria Košice, www.ginka.sk

17.05.2009

Svadobný veľtrh Hluboká
Hotel **** Štekl, Bezručova 41
373 41 Hluboká nad Vltavou

24.05.2009

Svadobný kvetinový deň 2009
zámok Dobříš
www.svetsvateb.cz

09.06. – 12.06.2009

Pasarela Gaudí Novias, Barcelona
http://www.moda-barcelona.com/
en/index.asp

12.06. – 14.06.2009

Salón International Novia Espaňa,
Barcelona
http://www.moda-barcelona.com/
en/index.asp

19.07.2009

05.09. – 06.09.2009

Svadobná výstava, The Coca Cola
Dome – Northgate
www.wedding-expo.co.za

12.09. – 13.09.2009

Svadobná show, Newcastle
www.theukweddingshows.co.uk

19.09. – 20.09.2009

Svadobná show, Liverpool
www.theukweddingshows.co.uk

24.10. – 25.10.2009

Svadobná výstava, Queensland,
Svadobná show, Manchester
Keperra
www.theukweddingshows.co.uk
www.keperragolf.com.au
Termíny výstav sú ku dňu uzávierky overené.

Spýtali sme sa moderátora a zabávača Richarda Vrableca
Moderovali ste už nejaké svadby alebo
všetky prichádzajúce ponuky odmietate?
Áno, tri svadby som moderoval, bol som
sprievodcom hostí počas programu. Boli to
však mega svadby nad 300 ľudí. Tam úloha
moderátora a zabávača je potrebná. Pri menších svadbách stačí dobrý DJ a chuť baviť sa.
Ak sa mi ozvú ľudia so svadbou do 100 ľudí,
vysvetlím im že moderátor je pre nich zbytočný, ale rad odporučím niečo, čo by im svadbu
mohlo osviežiť, aby bola peknou spomienkou. Rád moderujem a zabávam, ale svadby
to nie je to pravé čo by ma napĺňalo.

Sezóna svadobných veľtrhov a vystav sa
skončila. Záujem vystavovateľov je z roka
na rok väčší a máme pocit, že i verejnosť
sa o svadobnú problematiku z roka na
rok zaujíma viac. Ako to vidíte vy?
Mám pocit, že záujem vystavovateľov je skutočne lepší ako v minulom roku. Osobne som
sa pracovne zúčastnil dvoch vystav: výstavy
v PKO Bratislava organizovanej štúdiom Škerák a výstavy v Poprade, ktorú organizovala
svadobná agentúra Leilla. Obe výstavy sa
môžu pochváliť slušným záujmom vystavovateľov a vysokou profesionalitou. Myslím si,
že spokojnosť bola aj na strane vystavovateľov i návštevníkov.
Čo by ste vy osobne vylepšili,
a čo vás najviac zaujalo?
Možno by som ešte spestril program prezentáciami viacerých umelcov, ktorý by mohli
svadby osviežiť. Mám pocit, že o kultúrny
program na svadbách je záujem. A na škodu
by neboli aj tradičné ukážky svadobných
zvyklosti v podaní folklórnych súborov.

2 Wedding Day

Často krát mi ľudia volajú, či by som nemal
záujem byť na ich svadbe starejším. Musím sa
priznať, že to nie je moja špecializácia a o svadobných zvyklostiach nemám ani potuchy.
Ale rád by som sa o slovenských ľudových
zvyklostiach dozvedel viac. A čo ma zaujalo?
Dobre zvládnuté módne prehliadky a perfektná organizácia.

Moderovaniu sa venujete už viac ako 18
rokov. Ste moderátor, ktorý nie je nikde
a pritom ste všade. Ako to robíte? Ako
vás ľudia môžu nájsť?
To je maličkosť. Stačí do google vyťukať moje
meno, alebo si pozrieť stránku www.zabavac.
sk, pripadne www.bavic.cz. Jednoduché :-)
Ďakujeme za rozhovor
a želáme všetko najlepšie.

