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Mezinárodní veletrh sportovního zboží,
sportovní módy a obuvi
Výstaviště Mnichov, 28. – 30. 11. 2022
www.ispo.com

Be responsible. Be active. Be creative. Navštivte ISPO!
ISPO Mnichov 2022 nabízí nové pohledy na sport. Na výstavní ploše 100 000 m2 se bude prezentovat přes 1 400 vystavovatelů z 50 zemí se svými novinkami pro sezónu 2023. Očekává se návštěva
60 000 odborníků z celého světa. Setkejte se také s prezentacemi a aktuálními novinkami 20 českých
výrobců! Podle prognóz poroste evropský sportovní trh do roku 2025 o 6 procent ročně. Průmysl přesto
čelí velkým překážkám kvůli koronavirové krizi, narušeným dodavatelským řetězcům, změněným cyklům
objednávek, digitalizaci a inflaci. Na dnešní výzvy nelze odpovědět včerejšími řešeními. Proto navštivte
veletrh ISPO Mnichov 2022!

Oborové zaměření veletrhu:
Outdoor (haly A1–A3) Se třemi halami je obor outdoor největší oblastí a ukazuje velké množství
mezinárodních značek a nováčků. Těšte se na Scandinavian Outdoor Village nebo společný stánek
Outdoor Sports Valley, ale i na mnoho dalších špičkových mezinárodních značek.
Zimní sporty (haly A3 a B3) Vystavovatelé z tohoto oboru předvedou novinky pro aktivity na sněhu,
od turistických lyží až po helmy a chrániče. Navštivte značky, které razí cestu trendům v oblasti`
hardwaru, oblečení a doplňků. KOMPERDELL | SCOTT | MIPS | GIRO | IMAGE BIO | KNEISL
Sportovní móda (hala B1) Přechod od funkčnosti k vhodnosti pro každodenní použití je stále důležitější:
sport se setkává s módou! Uvidíte nejnovější funkční svrchní oblečení vč. inovace v dětském oblečení.
Zdraví a fitness (hala C1 & ICM/B0) Tento obor nabyl v důsledku pandemie nového významu. Zažijte
to nejnovější v domácím fitness, kardio tréninku a výživě. Buďte aktivní na Blackrollu, objevte Padel Village a otestujte rakety a míčky tohoto trendového sportu na kurtu. Speciální vrchol: therapie München,
která rozšiřuje koncept veletrhu o oblast zdraví, prevence a regenerace s 90 vystavovateli. BLACKROLL |
WATERROWER | MANDUKA | STYVE | GAUGLER + LUTZ | AIREX | EVERLAST | FRIEDOLA aj.
Textilní trendy & Sourcing (haly C2-C4) Objevte materiálové inovace a mezinárodní dodavatele.
Vystavovatelé prezentují trendy pro textilní a oděvní sektor ve sportovní oblasti s inovativními vlákny
a tkaninami. COCONA LABS | JUKI | MACPI | THERMORE | HEIQ | CORDURA INVISTA aj.
Nenechte si ujít novinku veletrhu: Future Lab je perfektní aréna pro inovace, megatrendy, digitální
transformaci a konektivitu. Nabízí přehled inovativních produktů, nových hráčů na trhu, konceptů
udržitelnosti a poskytovatelů řešení pro sportovní byznys budoucnosti. Future Lab je dokonalým
zážitkovým prostorem pro každého, kdo hledá inspiraci, vyvíjí řešení anebo přispívá k urchlení rozvoje
sportovního průmyslu.
Důležité informace:
Cena vstupenky: 25,- EUR (platná na všechny dny veletrhu)
Otevírací doba veletrhu: pondělí-úterý: 9-18, středa 9-17 hodin.
Těšíme se na Váš zájem.
S přátelským pozdravem
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