VAPESHOW Prague 2016: vaping v Česku existuje!
12. a 13. srpna se konala první výstava a konference věnovaná vape průmyslu v české
historii, VAPESHOW Prague 2016.
VAPESHOW Prague ukázala, že vape hnutí je celá subkultura, která se v Česku vyvíjí
s obrovskou rychlostí.
Výstavu a konferenci bylo možné navštívit během dvou dnů.
V první den konání VAPESHOW Prague 2016 organizátoři připravili pro návštěvníky
spoustu aktivit. Nejvíce se nám zapamatoval workshop věnovaný motání spirálek s
Borisem „Falkorem“ Balejem a rozhovor se známými českými blogery Lukášem
Karotkou a Mikem Godwinem. Dále proběhla odborná konference pro podnikatele, na
které se mimo jiné probírala následující témata:
 legislativní regulace vape průmyslu;
 podmínky a způsoby prosazování produkce;
 technické aspekty testování liquidů pro uvedení na evropský trh;
 vybudování vape podnikání od nuly;
 vytvoření vape značky;
 problematika vape franšíz.
Se svými příspěvky vystoupili Chris Dodge (Vape House), Norm Bour (Vape
Mentors), Georgij Grebinskij (URBN e-liquids), Derek Dodge (Abstractvape) a Stefan
Nitu (Academia de Vapat).
Kromě toho na konferenci byly představeny údaje podrobné analýzy vape trhu v Česku,
které poskytla společnost Euromonitor. Podle zástupce společnosti Georgije
Grebinského vykazuje vape podnikání v Česku stabilní růst, a to nejen z hlediska oběhu
zboží pro vaping, ale i počtu kupujících.

Jak ukazují předběžné odhady, velikost trhu s elektronickými inhalátory v České
republice bude do roku 2020 oceňována na 1,5 miliardy dolarů, podíl vaperů přitom
vzroste desetinásobně.
Druhý den VAPESHOW Prague 2016 proběhl především ve znamení soutěže z
cloudchasingu. Zkušení vapeři ukazovali návštěvníkům, jak vyfukovat oblaky páry, a
závodili o hodnotné ceny od partnerů události. Stejně překvapivá byla i Vapetricks
show, kde profesionální vapeři předváděli fantastické tricky s párou.
Pro zájemce o kulturu a dějiny vapingu bylo připraveno promítání filmů věnovaných
tématu vapingu. Hlavním objevem se stal snímek Miliarda životů (A billion lives)
Aarona Bieberta, ve kterém divákům byl představen problém potlačování vape
průmyslu tabákovými společnostmi.
Na výstavě byly prezentovány výrobky značek AlfaLiquid (Francie), Vape House
(Česko), Pjempire (Rakousko), Mohawk & Co a Borong Vape (Malajsie), Glitch Sauce
(Rusko) a mnoha jiných populárních značek.
VAPESHOW Prague ukázala, že vaping v Česku existuje!
Organizátor události společnost Smile-Expo má mnohaleté zkušenosti s pořádáním akcí
v oblasti vapingu.
10. a 11. září proběhne další výstava a konference VAPESHOW ve Varšavě, která bude
také věnována evropskému vape průmyslu.

