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ZÁkladní ÚdaJe

Datum konání 18. - 20. 9. 2020

PořaDatel akce Festival Evolution s.r.o.

místo konání  Výstaviště Praha Holešovice, 
Průmyslový palác – Levé křídlo, Střední hala, 
Pravé křídlo; venkovní plocha

Počet vystavovatelů  321

Počet návštěvníků  6 439 osob

výstavní Plocha / čistá 3 957 m2
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Milí přátelé,
děkujeme vám, že jste se zúčastnili Festivalu Evolution i přes aktuální opatření a „koronavirovou“ 
situaci. Tato opatření se odrazila i ve struktuře festivalu, kdy jsme museli oželet zahraniční vystavovatele 
i přednášející, a bohužel také v návštěvnosti, která byla nižší, než obvykle. Přesto si myslíme, že jsme 
společně vytvořili tu správnou přátelskou atmosféru, která je pro náš festival typická. Velmi si ceníme 
všech, kteří dorazili – vystavovatelů, účinkujících, partnerů i návštěvníků. 
Věříme, že zájem lidí, kteří fandí zdravému životnímu stylu, není náhodný a naší snahou je i nadále 
zvyšování kvality festivalové nabídky ke spokojenosti vystavovatelů i návštěvníků. 
Nezbývá nám než doufat, že se tato krize brzy přežene a budeme vás moci přivítat na jarním festivalu, 
který je naplánován na 26. – 28. 3. 2021.

Ctirad Hemelík, Zakladatel Festivalu Evolution
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• 3 dny
• 6 sálů

Festivalový PRogRam

• 132 účinkujících
• 120 vystoupení



PoRovnání s minulými Ročníky

Ročník 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet vystavovatelů 357 384 399 408 428 417 321
čistá výstavní plocha v m2 3 506 3 948 3 975 4 023 4 143 4 185 3 957
Počet návštěvníků 14 562 15 598 16 107 16 076 16 578 16 098 6 439

ZastouPené Země

7 zemí: Česká republika, Jižní Korea, Maďarsko, Německo,  
Nový Zéland, Slovensko, Velká Británie.

vstuPné

jednodenní základní: 200 Kč

jednodenní zvýhodněné: 150 Kč (studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP)

třídenní základní: 550 Kč

Zdarma: děti do 12 let, ZTP/P s 1 osobou jako doprovod

vstupenka pro hosty vystavovatelů: 97 Kč (každý vystavovatel si mohl objednat vstupenky pro své 
hosty či zákazníky a následně je využít do soutěží či jako dárek k nákupu, atd. )

coviD-19



oficiální pramenitá voda 
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mediální partneŘi
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články a oDkaZy, PoZvánky, inZeRce:

tištěná méDia
Apetit, Buďte zdraví, Diochi Sféra, Enigma, Jóga dnes, KAM po Česku, Konopí, Kosmetika&Wellness, 
Kvalitní život, Legalizace, Meduňka, METRO, Miminko, Nová Regena, Nový Fénix, Paní domu, Pravý 
domácí časopis, Pražský přehled kulturních pořadů, Pražský zpravodaj, Psychologie dnes, Regenerace, 
Regenerace speciál, RITUALS, cesta životem; Roots, Rozmarýna, Sofie, sexy 40; Ve hvězdách & Lidový 
léčitel, Záhady života, Zdraví.

RoZhlas
Partnerství: spoty + redakční podpora – Hitrádio City, Expres FM
Spoty: 218 vysílání -  Dance rádio, Evropa 2, Fajn Rádio, Hitrádio City, Rádio Impuls, Rádio1

WeB
Apetitonline.cz, Babyoffice.cz, Bio-info.cz, Casopis-rozmaryna.cz, Cestyksobe.cz, Citybee.cz, 
Ctiradhemelik.cz, Databazeknih.cz, Dejsibio.cz, Diochi.cz, Dokonalazena.cz, Dreamlife.cz, E-regena.cz, 
Evensi.com, Eventaro.com, Esoterika.cz, Ezobanka.cz, Ezofest.sk, Ezoterici.cz, Felicius.cz, Femina.cz, 
Festivalovasezona.cz, Festivaly.eu, Festivaly-cesko.cz, Flowee.cz, Imnam.cz, Informuji.cz, Jak-zit-zdrave.cz, 
Jimejinak.cz, Jogadnes.cz, Jogavirtual.cz, Kampocesku.cz, Kamsdetmi.com, Kamzajdem.cz, Kdykde.cz, 
Kosmetika-wellness.cz, Kudyznudy.cz, Kvalitnizivot.com, Legalizace.cz, Luxus.cz, Magazin-konopi.cz, 
Maminka.cz, Managerka.cz, Masaze.cz, Mesicnikzdravi.cz, Mezizenami.cz, Mojemedunka.cz,  
Nepropasni.cz, Novinyanovinky.cz, Novyfenix.cz, Odmaminky.cz, Prague.eu, Praguemoon.cz, 
Pravydomaci.cz, Prazskyzpravodaj.cz, Primazena.cz, Regenerace.cz, Rossmanninspiruje.cz, 
Strankyprozeny.cz, Udalostivpraze.cz, Vehvezdach.cz, Veletrhyavystavy.cz, Visitchef.com, 
Vystavistepraha.cz, Womanandstyle.cz, Yogapoint.cz, Zahadyzivota.cz, Zdravycech.cz, Zelenezpravy.cz 
a další…

inteRnetové kamPaně
1) PPC reklama – Sklik, Google AdWords – 1,5 mil zobrazení 
2) RTB reklama – 2,3 mil zobrazení
3) Bannery a reklama na partnerských webech – 50 partnerských webů
4) Facebooková reklama – osloveno 2,3 milionu uživatelů, přes 3,4 mil. zhlédnutí

DiRect mailing
více než 250 000 uživatelů zajímajících se o dané obory, kontaktní databáze Festival Evolution 

inDooR a outDooR
Plakáty – kulturní zařízení, školy, zdravotnická zařízení (Praha) – 500 ks – září
Plakáty A2 – autobusové zastávky (Praha) – 120 ks – září
CLV – plakátovací plochy (Praha) – 20 ks – září
Tramvaje – výlep Q-size (Praha) – 200 ks – září

letáky
Leták – formát A5, náklad 15 000 ks – distribuce prodejny zdravé výživy a e-shopy, čekárny 
a ordinace u lékařů prodejny, knihkupectví, čajovny, knihovny, distribuce do schránek atd.
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WeB: www.festivalevolution.cz – více než 130 000 unikátních návštěvníků 
FaceBook: Festival evolution – aktuálně 14 849 relevantních uživatelů

1.   Uveřejnění prezentace v sekci novinky vystavovatelů
2.   Uvedení loga v sekci vystavovatelé
3.   Webový katalog vystavovatelů – základní zápis vystavovatelů zdarma, číslo stánku, uvedení loga,  
  link na webové stránky
4.   Tištěný seznam vystavovatelů – seznam vystavovatelů, možnost různých typů inzercí
5.   Facebookové stránky – zveřejňování novinek z festivalu
6.   Tiskové zprávy – uvedení novinek
7.   Možnost vystoupení v rámci festivalového programu
8.   Distribuce letáků, různé formy partnerství, možnost prezentace uvnitř Průmyslového paláce,  
  možnost prezentace v areálu Výstaviště, partnerství mediálních kampaní

PreZentace vystavovatelů4



Odborníci zájemcům poradili, jak vybírat potraviny i doplňky stravy, vysvětlovali přínosy přírodní 
kosmetiky nebo to, proč i malé krůčky jednotlivce v oblasti ekologie znamenají velký přínos pro 
naši planetu. Možnosti prevence autoimunitních onemocnění nastínila specialistka na výživu eva 
hájková, Barbora harvišová se podívala na posílení naší imunity pomocí bylin a Petra vašková 
se zamyslela nad tím, jestli je cukr opravdu hrozbou či drogou. Jeden z nejuznávanějších lékařů 
funkční medicíny jan vojáček prozradil, jak důležitá je míra odolnosti našeho organismu, zejména 
vůči stresu. 

Že při péči o zdraví nesmíme zapomínat ani na svou duševní pohodu, se zájemci mohli přesvědčit 
na přednáškách věnujících se osobnímu rozvoji. Jak do svého života vnést skutečnou změnu 
poradil mark Dzirasa, rodičům radil milan studnička, jak z puberťáka udělat parťáka a Petr 
Beneš mluvil o tom, jak se nezbláznit z digitálního světa. Ruku v ruce s osobním rozvojem jdou 
i další přístupy, které reprezentovaly například lucie königová, marcela avramopulu, abhejali 
Bernardová nebo profesorka anna hogenová a docent jiří Růžička. Svůj pohled na svět prozradili 
ve společné diskuzi také Ivan o. štampach, max ščur a šimon grimmich.

veronika vieweghová a Petr jan křen se podívali na alchymii vztahů jako na věčné téma ve 
společnosti. Partnerská a rodinná poradkyně charlotte Benátská vysvětlovala, co vůbec znamená 
spojení „pracovat na sobě“ a nabídla tipy, jak ve vztazích předcházet konfliktním situacím, aby 
se oba partneři cítili ve vztahu dobře. ondřej lakomý návštěvníky zasvětil do fungování zákona 
přitažlivosti, který může být klíčem k uskutečnění snů. Jak sladit rozdílné intimní potřeby mužů 
a žen prozradili lucie sitařová a martin Plas. ivo janeček nabídl teorii, že většina lidí sex prostě 
neumí, protože lidská sexualita má obrovské možnosti, ale lidé je neznají. 

A protože některé věci zůstávají, jak se říká, mezi nebem a zemí, nechyběla ani témata, která 
umožňují nahlédnout do sfér mimo každodenní realitu, a která reprezentovali například helen 
stanku, Robert Policar, eva Baková, vlastimil Bažant, a další. Jako vždy byly návštěvníky hojně 
vyhledávané pohybové workshopy, na kterých si mohli protáhnout tělo, vyzkoušet si jógu či 
dechová cvičení nebo se naučit základům meditace.

• 6 programových sálů
• 132 účinkujících

• 120 programů
• 2 výstavy

5 Festival evolution - Festivalový ProGram



oPět na Jaře
9. - 11. 4. 2021
VýstaViště Praha holešoVice

Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7

T  +420 222 311 108 
M  +420 774 846 634 

E  festival@evolution.cz  
www.festivalevolution.cz 

Festival evolution s.r.o.

5 kontakty na obchodní tým

ctirad hemelík  zakladatel festivalu 
+420 222 311 108 festival@evolution.cz  

alžběta syrovátková manažerka festivalu 
+420 774 846 634 alzbeta@evolution.cz

sandra Dangová  obchodní oddělení, grafika 
+420 731 344 235 sandra@evolution.cz

Dana králíková  marketing, média 
+420 602 120 960 dana@evolution.cz

gabriela kolářová  festivalový program 
+420 606 666 214 gabriela@evolution.cz 

hana vaňková votavová   obchodní oddělení 
+420 777 101 288 hanka@evolution.cz


