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20.–22. 3. 2015

Výstava a veletrh historických vozidel 
v tovární hale v centru města Brna

Classic Show Brno 2014
20.–22. března ve Wannieck Gallery

Classic Show Brno je akce, která si od roku 2010 získala unikátní posta-
vení. První dva ročníky v letech 2010 a 2011 byly organizovány jako do-
provodný program mezinárodního veletrhu Autosalon na  brněnském 
výstavišti. Od roku 2013 využil pořadatel možnosti uspořádat výstavu 
v  krásném továrním areálu bývalé montážní haly, přestavěné na  galerii 
moderního umění – Richard Adam Gallery. Nové prostory vdechly veletr-
hu nový rozměr. Veletrh se začal vyhraňovat a stal se ukázkou nejrůzněj-
ších služeb a výrobků pro historická vozidla. 

Pravidelně se zde představují nejlepší karosárny a renovátoři s ukázka-
mi špičkové práce na světově proslulých značkách vozidel. Nechybí ani 
výrobci a prodejci nabízející drobné výrobky, součástky a doplňky, které 
výrazně usnadní renovace a provoz historických vozidel.

Kromě výše uvedeného se ani letos nesmí zapomenout na módu. Bě-
hem všech tří dnů budou probíhat moderované přehlídky s ukázkami 
oděvů. Na stáncích se lze poradit nad stylovým oblečením, popřípadě si 
jej rovnou objednat.

Již tradičně budou na lávce vystavovat umělci svá díla, která lze i zakou-
pit, popřípadě se domluvit na motivu.

V sobotu 21. března 2015 je plánována v areálu galerie třetí specializo-
vaná aukce.

Odborný a specificky zaměřený veletrh zaručuje vystavovatelům, že ni-
kde jinde nebudou moci na  jednom místě oslovit tolik zájemců o  jejich 
specializovanou práci.

Veletrh veteránů,
zboží a služeb pro všechny,

kdo se chtějí svézt

Za podpory statutárního města Brna



Ukažte konkurenci i budoucím 
a stávajícím zákazníkům, že existujete!

Pořadatel – Atelier Kupka, vydávající veteránský časopis Motor Journal 
a  provozující nejnavštěvovanější web pro zájemce o  historická vozidla 
i-Veteran.cz, zaručuje Classic Show Brno i  masivní mediální propagaci. 
Spolupráce a kontakty v odborném tisku, na rozhlasových a TV stanicích 
a specializovaných webech jsou příslibem další propagace akce. 



20.–22. 3. 2015

Výstava a veletrh v centru města Brna
Richard Adam Gallery leží v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaň-
kovka a nachází se téměř v centru města Brna. Od hlavního vlakového ná-
draží je vzdálená 500 metrů, od samotného centra města 10 minut pěší 
chůzí. Dostupnost všemi dopravními prostředky je velmi snadná, lze přijet 
autem, tramvají i autobusem. 

Galerie
Richard Adam Gallery je nově zrekonstruovaný industriální areál bývalé 
továrny. Na ploše o rozloze přibližně 2500 m² se budou prezentovat re-
novační dílny, výrobci a prodejci náhradních dílů a příslušenství, umělci 
s motoristickou tematikou, muzea a kluby.

Co návštěvníci Classic Show zažijí?
☛ seznámí se s nabídkou veteránských firem, zboží a služeb
☛ uvidí dobové módní přehlídky a  další doprovodné programy, jako 

např. semináře, workshopy a interview se známými osobnostmi mo-
toristického sportu

☛ prožijí příjemnou atmosféru a zábavu po celý víkend

Malých akcí je mnoho. 
Classic Show jen jedna!

Atelier Kupka s.r.o.
Motoristická agentura
Hvězdová 13, 602 00  Brno, tel.: 545 242 605
www.ClassicShow.cz

Kateřina Kupková, tel.: 608 872 876, katka@atelier-kupka.cz

JEDINÁ
akce svého druhu
v České republice

Předběžný program:
Čtvrtek 19. 3. 2015
pro vystavovatele od 8 do 20 hod stavba a realizace 

stánků

Pátek 20. 3. 2015
pro vystavovatele od 8 do 10 hod stavba a realizace 

stánků
pro veřejnost od 12 do 20 hod:
• v 15 hodin slavnostní zahájení 

Classic Show Brno 2015

Sobota 21. 3. 2015
pro veřejnost od 9 do 20 hod
• od 14 hodin aukce v bočním sále
• moderované módní přehlídky
• ve 12 hodin slavnostní vyhlášení a předávání cen
• od 20 hodin Classic Party pro vystavovatele

Neděle 22. 3. 2015
pro veřejnost od 9 do 17 hod
pro vystavovatele do 24 hodin demontáž stánků


