
	  
 

 

FESTIVAL ZÁHRAD 2017 
výstavno-predajné podujatie 

 

II. ročník 

7. 4. (piatok) - 9. 4. (nedeľa) 2017 

Miesto: OC Bory Mall 

Organizátor: OC Bory Mall 

Zastrešenie: Cherry&Cherry event agency 

 

Hlavný partneri (záhradné centrá): Zares Group, KULLA  

 

Hlavné body programu:  

-   Výstava motýľov (najväčšia súkromná zbierka) + živé motýle v BM 

-   Výstava orchideí (Botanická záhrada, SPU NITRA) 

-   Výstava historických traktorov (súkromné zbierky) 

-   Víkendový program (workshopy, prezentácie, predaj) 

 

POPLATKY:  
Podujatie je pre vystavovateľov a predajcov úplne zdarma. OC Bory Mall poskytuje zdarma 

aj predajné stánky a elektrickú energiu. 

 

CHARAKTERISTIKA 

Aprílový event ponúka možnosť bezplatnej prezentácie primárne floristom, záhradným 

centrám, záhradným architektom a spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na príbuzný sortiment. 

Ťažisko podujatia spočíva v tvorbe záhradných diel, ktoré priestory BM menia na galériu zelene 

a floristických inšpirácií. Sekundárne oslovuje aj „handmade“ tvorcov výrobkov s kvetinovým 

motívom (šperky, šatky, keramika...). Pevnou súčasťou programu sú predajné stánky, 

workshopy, prednášky a tematické aktivity pre rodiny s deťmi. 

 



	  
Prvý ročník podujatia sa stretol s vysokým záujmom verejnosti. Počas víkendu zaznamenali 

Bory Mall 66 tisíc návštevníkov. Prezentovalo sa na ňom 30 vystavovateľov, ktorým sa 

podarilo vniesť do nákupného centra cca 500 m2 zelene a viac než 200 vzrastlých stromov. 

Centrum sa tak na niekoľko dní premenilo na galériu zelene a floristickej kreativity.  

 

Formy prezentácie a predaj 

• „paletové“ záhrady alebo floristické, architektonické záhradné diela 

• predaj rezaných kvetov a záhradného sortimentu (sadeničky, stromčeky, drobné 

dreviny, prípadne črepníky a podobne) 

• workshopy, výstavy, dieľne 

 

PALETOVÉ ZÁHRADY 

Floristi, záhradníctva a záhradní architekti sa prezentujú vytvorením "záhrad" či floristických 

diel, ktoré sú uložené na paletách (rozmer podľa individuálnej potreby autora) alebo na inom 

pevnom povrchu.  

 

Účasť tvorcov nie je nevyhnutná počas celého festivalu. Diela sú označené názvom autora 

(spoločnosti) a kontaktným údajom. Jednotlivé prvky môžu byť označené cenovkami. 

 

Použitie paliet nie je nevyhnutné, pri každej inštalácii však musí byť dodržaná bezpečnosť a 

estetika – predchádzanie styku podlahy s vodou alebo s nečistotami (zemina). Napríklad 

kontajner, v ktorom je uložený strom, musí byť obalený igelitom (zábrana pretekaniu vody) 

a následne obalený napr. jutou (estetika). 

 

Praktické informácie k realizácii paletových exponátov: 

Rozmer a typ paliet 

europalety (120x80), pričom minimálny rozmer je polovica europalety. Maximálny počet 

paliet, nie je limitovaný 

Prevedenie 

• na paletách sa vytvorí adekvátne podložie (hlina, prípadne iný materiál, ktorý je pre Vás 

vhodný) 

• obsah, či prevedenie záhrady je plne na autorovi, musí však spĺňať kritérium estetiky 



	  
• ak preferujete koncept rozdelených expozícií, t.j. samostatné „záhrady“ na oddelených 

paletových zostavách, môžete ho realizovať aj týmto spôsobom 

• v prípade, použitia vázy a rezaných kvetov, odporúčame voliť typ, ktorý vydrží počas celého 

trvania výstavy, respektíve zvoliť riešenie, ktoré zachová žiadanú podobu exponátov 

(napr. formou priebežných zásahov) 

• záhrady sú reklamou Vašej práce, ktorá bude viditeľne označená kontaktnými údajmi 

(web stránka, kontakt, logo..). Tabuľky budú zhotovené v jednotnom dizajne (Vy nám 

dodáte len podklady). Výroba označenia je v réžii organizátora a bez poplatkov. 

 

Okrem paletových zostáv môžete priniesť napríklad stromčeky, prípadne iné dreviny alebo 

záhradný produkt, ktorý si môžete tiež označiť štítkom s cenou a Vaším kontaktom. V 

prípade, že máte v ponuke realizácie zelených stien, prípadne iné atraktívne inštalácie, je možné 

ich zahrnúť do výstavy. 

 

Bezpečnosť a starostlivosť 
• Počas celého eventu bude prítomná strážna služba, ktorá bude kontrolovať, či nedošlo 

k poškodeniu alebo inému problému. V prípade, že by nastala takáto situácia, budete 

obratom kontaktovaní. 

• V prípade nutnej zásadnej korekcie do záhradných diel, budete kontaktovaní (Radi by 

sme sa vyhli zásahom tretích strán). V prípade, že nebudete môcť zjednať nápravu, 

dohodneme sa s Vami ako situáciu riešiť. 

• Zalievanie bude zabezpečené (v prípade, špecifických potrieb, ich prosím, vopred 

uveďte). 

• V prípade, že chcete vystaviť menšie drahšie produkty – odporúčame ich expozíciu, 

počas Vašej prítomnosti (napríklad cez víkend). OC Bory Mall disponuje kamerovým 

systémom, pri rozmerovo väčších alebo ťažších produktoch, je teda ich odcudzenie 

menej pravdepodobné. 

• Vaším nákladom sú len inštalácie (paletové záhrady), za účasť nič neplatíte. 
 

Dôležité 

Z dôvodu otváracích hodín OC Bory Mall, je nutné komplikovanejšie inštalácie pripraviť 

vopred, a na mieste už len umiestniť, prípadne spojiť palety. 



	  
 

PREDAJ 

Počas víkendu je sprístupnená možnosť predaja - môžete mať stánok, na ktorom budete 

ponúkať svoje záhradné produkty (od rezaných kvetov až po sadeničky, bonsaje, kaktusy, 

kvetináče, pomôcky, čokoľvek, čo je predajné a súvisí so záhradnou tematikou), môžete mať 

na ňom svoje propagačné materiály a podobne. Bory si nebudú účtovať nájom, ani nárokovať 

percento z Vášho zisku. Pulty respektíve stánky, budú pre Vás zabezpečené zdarma (prosíme 

vopred nahlásiť). V posledný deň eventu (nedeľa) je možné od neskorého popoludnia 

rozpredávať aj prvky použité v exponátoch. 

 

VÝSTAVY, WORKSHOPY, DIEĽNE 

Ak je pre Vás zaujímavá aj táto časť programu, my jeho posilnenie len uvítame. Opäť môžete 

mať bezplatný priestor v rámci prednášok a workshopov, ktoré sa uskutočnia v tzv. "piknikovej 

časti" – na centrálnom námestí bude opäť vytvorený živý trávnik s piknikovými dekami. Celý 

priebeh workshopov, bude postavený na menej formálnej atmosfére. 

 

Výber témy si môžete zvoliť. Vy poznáte svojich zákazníkov lepšie ako my, preto budeme radi, 

ak prinesiete svoje nápady, ktoré sú pre cieľovú skupinu zaujímavé. V prípade, že máte 

atraktívny obrazový materiál a priali by ste si ho vystaviť, vopred nás, prosím, informujte, 

budeme hľadať ideálne riešenie. 

 

Doplňujúce informácie: 

Poplatky 

Účastníci eventu neuhrádzajú žiadne poplatky. Odber elektrickej enerige a voda sú zdarma. 

Propagácia 

OC Bory Mall, na toto podujatie opäť použije všetky svoje komunikačné kanály. Od OOH 

(billboardy, megaboardy, citylighty) cez printové a online médiá (regionálne aj celoslovenské). 

Aktuálne prebiehajú rokovania s mediálnymi partnermi, ktorí sa zapojili minulý rok – časopis 

Záhradkár a televíznymi reláciami Nová Záhrada (TV JOJ) a TELERÁNO (TV Markíza) Počíta 

sa s masívnou kampaňou pred podujatím 

i počas neho. 

 



	  
Priebeh inštalácie 

Výstava a predajná časť prebieha na prízemnom podlaží. Väčšina prevádzok je pre verejnosť 

otvorená o od 9:00 do 21:00. Z tohto dôvodu je možné inštalácie a celú prípravu realizovať len 

v nočných a ranných hodinách (od 21:00 do cca 7:00). Vystavovateľom bude sprístupnený 

špeciálny zásobovací vchod, záhradné inštalácie je nutné priniesť na paletovom vozíku s 

kolieskami (ak nemáte k dispozícii, bude na tieto účely zabezpečený v Boroch. Pre plynulosť 

inštalácie, však odporúčame zabezpečiť si vlastný). 

 

Inštalácia v štvrtok 6. apríla o 21:00 

Deinštalácia v nedeľu 9. apríla o 21:00 
(v prípade väčšieho počtu vystavovateľov alebo pri objemovo náročnej inštalácii (väčší počet 

stromov) inštalačné a deinštalačné dni rozšírime - je možnosť dohodnúť si aj inštalácie 

z piatka na sobotu (túto požiadavku, prosím uveďte v prihláške).   

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať: 

drevicka@cherrycherry.sk 

+421 910792 553 

 

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU! 

 

 

Cherry&Cherry  


