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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 BIOSTYL   9. ročník veletrhu biopotravin a biokosmetiky
 ZDRAVÍ  9. ročník veletrhu zdravé výživy a zdravého životního stylu
 ALTERNATIVA  10. ročník veletrhu alternativního životního stylu
 ECOWORLD  6. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje
 INSPIRACE   4. ročník veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje

DATum kONáNÍ   
11. – 13. 4. 2014

POřADATEL AkCE 
Felicius Media s.r.o.

mÍSTO kONáNÍ 
Výstaviště Praha Holešovice, Průmyslový palác – Levé křídlo, 
Střední hala, Pravé křídlo; venkovní plocha

PLOChA jEDNOTLIVýCh VELETRhů

POčET VYSTAVOVATELů  357

POčET NáVšTěVNÍků  14 562 osob

VýSTAVNÍ PLOChA / čISTá 3 506 m2
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SkLADBA fESTIVALOVéhO PROgRAmu

fESTIVALOVý PROgRAm

•  3 dny

•  8 podií

•  6 tématických okruhů

•  160 programů

Závěrečná zpráva 2014



POROVNáNÍ S mINuLýmI ROčNÍkY

2010 2011 2012 2013 2014
Počet vystavovatelů 247 320 328 339 357
čistá výstavní plocha v m2 1 760 2 862 2 945 3 165 3 506
Počet návštěvníků 12 300 14 231 15 748 14 426 14 562

ZASTOuPENé ZEmě

15 zemí: Česká republika, Indie, Itálie, Kamerun, Kazachstán, Maďarsko, Mexiko, Německo,  
Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, USA, Velká Británie

VSTuPNé

jednodenní základní: 200 Kč

jednodenní snížené: 125 Kč (senioři, děti, mládež, studenti, ZTP)

Třídenní základní: 500 Kč

jednodenní zvýhodněné (po registraci): 150 Kč (po registraci na www.festivalevolution.cz)

Vstupenka pro hosty vystavovatelů: 61 Kč (každý vystavovatel si mohl objednat vstupenky  
pro své hosty či zákazníky a následně je využít do soutěží či jako dárek k nákupu, atd. )

Závěrečná zpráva 2014



Organizátor: Felicius Media s.r.o.
Partner veletrhů: Incheba Praha spol. s r. o.
generální partner veletrhu Biostyl: společnost SPAR Česká obchodní společnost
Odborný partner veletrhu Biostyl: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Odborný partner veletrhu Ecoworld: CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Partneři: Occto s.r.o., Vstupenkov.cz, ProRegiony, Pražské Brány
Spolupráce: Zelená domácnost, Goscha TV, Dajána, Zdravá potravina

mediální partneři:  
Moje zdraví, Dieta, Maminka, Bio&Life, Zdraví, Regena, Regenerace, Chuť a styl, Vlasta, Květy,  
Pravý domácí časopis, Meduňka, Sféra, Záhady života, Ve hvězdách, Cesty k sobě, Joga Dnes,  
ČR Regina, Žena a život, E15

PARtNEřI

PROPAGACE

čLáNkY A ODkAZY, POZVáNkY, INZERCE:

Tištěná média 
AC24 - Vědomí, Bio and Nature, Bio&Life, CITY magazín, Dieta, E15, Fit pro život, Glanc, Chuť a styl, 
Joga Dnes, Květy, Lidový léčitel, Listy Prahy 1, Maminka, Mediaplanet, Médium, Meduňka, Moje  
zdraví, Osobní rozvoj, Phoenix, Prague post, Pravý domácí časopis, Pražský deník, Regena,  
Regenerace, Sféra, Tina, Ve Hvězdách, Vlasta, Záhady života, Zdraví, Zen magazín, Žena a život

Rozhlas a TV 
Cesty k sobě, ČRo Dvojka, ČRo Regina, Česká televize, Gastro plus TV, Goscha TV, Radio BBC, Radio 
Blaník, Radio Express, Radio Kiss 98, Rádio Sázava / Radio Color, TV Metropol, TV Pohoda / Palladium
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Web a facebook 
aerobic.cz, agric.cz, azrodina.cz, bio-info.cz, biospotrebitel.cz, Blesk.cz, borovice.cz, doktorka.cz,  
Dřevo & Stavby, econnect ecn.cz, Ekolist, ententyky.cz, enviweb.cz, euro-media.cz, fitstyl.cz,  
chytrazena.cz, iglanc.cz, invarena.cz, jogadnes.cz, kafe.cz, Kalorické tabulky.cz, kamsdetmi.cz,  
kudyznudy.cz, kultura21.cz, marianne.cz, nastrojezdravi.cz, Naše Praha 7.cz, newsletter Ententyky.cz, 
ona.idnes.cz, osobnirozvojonline.cz, peknyden.cz, prazanda.cz, prazskypatriot.cz, prodamy.cz,  
protišedi.cz, prozeny.blesk.cz, rodice.com, S Dětmi v Praze, sedmagenerace.cz, streetzurnal.cz,  
superrodina.cz, superzenska.cz, tyden.cz, vasedeti.cz, vlasta.cz, web Kudy z nudy,  
vweb Magazín zdravého a etického životního stylu, web Maurerůr výběr, web S dětmi v Praze,  
web Zdravotní registr, web žena a život, wellnessnoviny.cz, zahradnickykalendar.cz,  
Zdravapotravina.cz, ZEN magazin.cz, zena-in.cz

Internetové kampaně 
•  Hl. portály super.cz, horoskopy.cz, bleskprozeny.cz, prozeny.cz, novinky.cz, idnes.cz

•  PPC reklama – internetové sítě – přes 270 cílených serverů, PPC facebook, Sklik, Google,  
 partnerské weby

•  Facebooková reklama  – osloveno 2,3 milionu uživatelů, přes 5,4 mil. zhlédnutí

DIRECT mAILINg 
více než 1 500 000 uživatelů zajímajících se o dané obory

INDOOR A OuTDOOR 
Plakáty A1: nosiče, rondely, sloupy (v blízkosti metra) - 4000 ks (výlep Praha)

Billboardy, tištěné bannery: 20ks (výlep Praha)

Letáky: 
Leták 1 formát A5 česky, náklad 40 000 ks – distribuce prodejny, knihkupectví, čajovny,  
 knihovny, kluby, školy, hotely, atd. 
Leták 2 formát A5 – prodejny Interspar, náklad 5500 ks

Lavičky: výlep 98 ploch (Praha)

fESTIVALOVý SPECIáL 
Byla vydána dvě čísla Festivalového speciálu – jedno elektronické a jedno tištěné, které bylo v nákladu 
4000 ks distribuováno do knihoven, restaurací, klubů, obchodů, atd.

DALšÍ INZERCE 
• Prodejny Interspar Praha – inzerce v letácích Interspar a Spar, rozhlasový spot v prodejnách,  
 plakáty a prospekty v prodejnách, podvaly cca 150.000 ks 
• reklama v nákupních centrech –  bannery a transparenty 

Festivalový speciál
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NENUďTE SE DOmA a vyberte si z mnoha programů, 

které vám nabízí Vstupenkov.cz

Buďte v centru dění!  Vstupenkov.cz nabízí programy z oblasti Open Minds pro všechny, kteří hledají nové  

a inspirativní přístupy k životu i ke světu. Najdete u nás přednášky, semináře, workshopy, festivaly,  

koncerty, muzikály, výstavy, divadla i sport…. 

www.vstupenkov.cz 

a vyhrajte atraktivní ceny

Odhadnete kolik mm je vysoká socha slona 

včetně figury Deepaka Chopry  

umístěná v Levém křídle Průmyslového paláce?

TIPNĚTE VÝŠKU  

DEEPAKA NA SLONOVI

Více info o soutěži na 

www.festivalevolution.cz

KOKOZA:  

Setkání komunitních  

zahradníků a workshop  

Výroba vermikompostéru

Panelová diskuze se zaměří na fenomén  

městských zahrad - na motivaci, dlouhodou  

udržitelnost a zapojování partnerů do projek-

tů komunitních a městských zahrad. Diskuze se 

zúčastní zástupci několika městských zahrad  

a nakladatel Daniel Podhradský z nakladatelství 

Dauhpin, kterému právě vychází knihy Urban  

gardening. Pátek, 16,00  

Připravili jsme pro vás spolu s naším lektorem  

Vítkem Brodským tradiční kurz výroby z domácích 

vermikompostérů z odpadového materiálu. Doví-

te se, jak na výrobu domácího vermikompostéru  

i principy domácího kompostování. Ti nejodváž-

nější se mohou na místě pustit i do výroby. 

Pátek, 18,00

PALETKY: Lubomír a Hana 

Krupovi: Palety a Up-cykling 

Hana a Lubomír Krupovi založili Kreativní Studio 

Paletky a budou vyprávět příběh o tom, jak se ze 

ztracené palety stane užitečný nábytek. Tvoří  

z atypických palet - cedrových, mahagonových, 

borovicových, smrkových.  Pátek, 17,00 

Autogramiády a křty knih

Gaurí Šankar Gupta: Tajemství života 

- moderní věda a starověká moudrost

Autogramiáda knihy, SO 13“20, Hlavní sál

Mark Džirasa: Cesty poznání

Autogramiáda knihy, NE 10:30, 

stánek magazínu Osobní rozvoj LK 127

Naděžda Iždinská: Neuvěřitelné?... Já vím

Křest knihy, NE 11:30, 

stánek magazínu Osobní rozvoj LK 127

Markéta Vostrá: Cesta ženy

Křest knihy, SO 13:00 sál S2

Pavel Turnovský: Návrat  

k jazyku hvězdopravců 

aneb astrologie jako  

hlubinná hermeneutika 

Hlubinná hermeneutika studuje vliv procesů  

výkladu, porozumění a pochopení na mysl na toho, 

kdo interpretuje. V astrologii jako pomáhající pro-

fesi jde o rozhovor astrologa s klientem, jemuž 

astrolog zpřístupňuje význam a smysl symbolů 

horoskopu. Oba se tím kultivují, obohacují a oba 

mají z rozhovoru užitek.  Pátek, 16,00  

Jana Baudisová Hemelíková  

a skupina Rása – Bollywood dance

Tanec v indických filmech - Bollywood dance - vychází z tradičních 

indických tanečních stylů a z lidových tanců, ale nebrání se propojit 

je s prvkymoderních západních tanečních stylů. Vzniká tak nádherný, 

dynamický, velmi pestrý tanec, který používá tradiční indické taneční 

prvky, pozice a mudry, ale zahalí je do moderních, svěžích rytmů. 

Vystoupení – sobota, Hlavní podium

Ukázková lekce – sobota 12,15 sál S4

VýSTAVA 

Křehká krása řezaných květin

Výstavu o podmínkách pěstování květin na plan-

tážích a ve sklenících rozvojových zemí připra-

vila Ekumenická akademie Praha jako součást  

projektu Fair flowers (Férové květiny). Jeho zá-

kladní ideou je šířit informace o pracovním, soci-

álním a ekologickém  zákulisí světového obchodu  

s květinami. 

www.ekumakad.cz

Festivalový speciál, číslo 1Aby nám děti netloustly 

Hlavním mottem přednášky MUDr. Petra Fořta 

je „za zdravou výživu a životní styl děti odpo-

vídají jejich rodiče“ a nejdůležitějším bodem 

přednášky je doporučení, jak se vyhnout rizikům  

současného způsobu stravování. Ne od 11:00

Léčivé rostliny a byliny

Máte problém s nelepšící se nemocí? Jste unavení 

a nervózní? Máte neklidný spánek?  Máte ekzém? 

Nemusíte do sebe házet farmaceutika po hrstech, 

mohou vám pomoci bylinky. Jen si vzpomeňte 

na rady našich babiček! Připravili jsme pro vás 

mnoho přednášek, které vás seznámí s účinkem 

některých rostlin, bylinek i léčivých hub a jejich 

využitím pro samoléčení. 

Taneční rej  Colors  of Dance
Taneční skupina Colors of Dance žije tancem, 

dýchá rytmus a rozpaluje publikum… 

Skupina se zaměřuje se na moderní styly tance 

– r´n´b, hip hop, street dance. 
www.colorsofdance.cz

MĚSTSká ZAHRADA  
na veletrhu Biostyl  
zahájí sezónuPo loňském úspěchu městského balkonu jdeme 

o krok dál a na veletrhu pro vás letos společně  

s osvědčenými partnery připravíme nefalšova-

nou městskou zahradu. Na místě si budete moci 

osadit vlastní květináč Plastia se substrátem Agro 

Natura, dámy z Green Decor doporučí vhodné 

rostliny, JRK vám ukáže ten nejlepší kompostér do 

zahrady. Představíme vám mapu komunitních za-

hrad a dalších městských projektů, do kterých se 

můžete sami aktivně zapojit. Vybavte se na sezonu 

2014! Pá od 17:00 a 19:00
www.kokoza.cz, Pk 19Propojení klasickéa alternativní medicíny

Debata s Vladimírem Ďurinou a MUDr. Ing. Mar-

kétou Kastnerovou o propojení klasické a alter-

nativní medicíny. V průběhu debaty se dozvíte, 

proč by se oba tyto směry měly spojit a proč tomu 

tak dosud není. Seznámíte se s pohledy obou smě-

rů na vznik a řešení některých onemocnění. Velká 

část debaty bude věnována dotazům návštěvní-

ků, proto neváhejte, přijďte a zeptejte se, jak se 

na onemocnění vaše či vašich blízkých dívá alter-

nativní bioterapeut, a jak celostní lékař. Moderuje 

Štefan Novák. Ne od 10:15
www.diochi.cz

NOVý ROZMĚR vašeho podnikáníProRegiony je neziskový soběstačný projekt vycházející z tradic a regionální spolupráce podnikatelů, 

vzájemné interakce nabídky a poptávky ve vašem regionu. Seznamuje podnikatele a aktivní občany  

v regionech s fenoménem multiplikace a moderními způsoby spolupráce a komunikace. Navštivte 

nás na festivalu, dozvíte se více.
www.ProRegiony.cz

VINCENT BRIDGES  
o tajemné Praze 

Jak vytvořila magie, mate-
matika, alchymie a angelo-

logie, vizionářská politika 
a dávná proroctví vhodné 

prostředí pro intelektuální 
revoluci? Přednáška histo-

rika a uznávaného znalce 
Nostradama a jeho proroc-

tví bude zaměřena na Prahu 
16. století. Pá od 14:30

Ekoporadna  V rámci Ekoporadny se můžete inspirovat se zdra-

vým a levným bydlením, stavbami a vybavením  

z palet nebo se seznámit se širokou nabídkou 

ekologických pomůcek i „zlepšováků“. Chybět 

nebudou tipy a rady na komunitní pěstování, 

balkonové zahradničení, „domácí“ kompostování, 

urban gardening, atd.  Najdete zde také přednáš-

ky o zdravém přebalování, bezplenkové metodě  

a alternativních způsobech vzdělávání. Sál S5

Zuby – pohroma huby?
Při výběru potravin běžně čteme jejich složení, ale u přípravků ústní hygieny to není běžné. Víte, z čeho se 

vyrábí zubní pasta? MUDr. Michal Karas, který se v posledních 8 letech věnuje především výrobní tech-

nologii dentálních produktů a bylinných přípravků ve společnosti Herbadent, vám vysvětlí, jak důležité je 

porozumět jejich složení. So od 15:00

V přednášce MUDr. Stanislava Cíchy se dozvíte, co mohou zuby - jejich poloha, postavení i stav -prozradit 

o našem duševním stavu. Například prostřední řezáky vyjadřují svou vzájemnou polohou význam otce  

a matky v našem životě, postranní řezáky vztah dítěte a rodičů, poloha špičáků prozrazuje naši schopnost 

prosadit se apod. Dokumentační fotografie doplní jednotlivými životními příběhy. So od 14:00

MUDr. Jiří Landa se věnuje studiu fytoterapie, výzkumu a výrobě vlastních bylin-

ných preparátů. V současné době se věnuje fytoterapii, kterou aplikuje jako podpůr-

nou léčbu ke klasické medicíně, ale i samostatně.  Přednáška vás seznámí s účinkem 

některých rostlin a léčivých bylinek a jejich využitím pro samoléčení z lékařského  

i léčebného hlediska. So od 14:00

Nenechte si ubližovat! 
Jakub Otipka je ředitel a hlavní instruktor české 

pobočky Krav Maga Global. Pro práci v této oblas-

ti se rozhodl již jako mladý poté, co byl brutálně 

napaden. Je autorem projektu, který řeší násilí na 

ženách, dětech i seniorech a to nejen teoreticky, 

ale i prakticky. Pro ženy jsou připraveny semináře, 

kurzy, akce, kde se naučí pravidlům bezpečného 

chování a technikám sebeobrany. Ne od 11:30

GAURÍ ŠANkAR GUPTA  
pokřtí novou knihu

Váženým hostem našeho festivalu bude Gaurí 

Šankar Gupta. Gaurí působil v různých funkcích 

indické diplomacie v Belgii, v Bangladéši, v Bah-

rajnu, v Mexiku, ve Francii a na Filipínách. Byl in-

dickým velvyslancem v Mongolsku, v Maďarsku, 

v Bosně a Hercegovině a v současnosti působí  

v Trinidadu a Tobagu. Gaurí v Praze představí svou 

novou knihu „Tajemství života – moderní věda 

a pradávná moudrost“, která odpovídá na nej-

palčivější otázky lidstva: jak čelit ekonomickým 

krizím, jak zachovat a zlepšit životní prostředí, jak 

bojovat s chudobou, jak celosvětově dosáhnout 

kvalitního lidského života, především s ohledem 

na fyzické zdraví. So od 12:05

ORGANIZáTOR:

PARTNEŘI:

SOUT
 

www.astrolife.cz

MEDIáLNÍ PARTNEŘI:

Festival Evolution, 11. - 13. 4. 2014 Výstaviště Praha – Holešovice, pá+so: 10 – 19 hod., ne: 10 - 18 hod., www.festivalevolution.cz
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Jak restartovat SExUáLNÍ 
žIVOT?

Andrew Barnes, mezinárodně uznávaný sexuo-

log, expert na partnerské vztahy a tantrický a sexu-

ální kouč, povede přednášku o fungování lidského 

těla a sexuality na fyzické, emoční a energetické 

úrovni. Dozvíte se více o roli emocí v partnerském  

a milostném životě a způsobech, jak můžete  

podpořit spokojený milostný život.  

a vyhrajte atraktivní ceny
Odhadnete kolik mm je vysoká socha slona 

včetně figury Deepaka Chopry  
umístěná v Levém křídle Průmyslového paláce?

TIPNĚTE VÝŠKU  DEEPAKA NA SLONOVI

Více info o soutěži na 
www.festivalevolution.cz

Umíme rozeznat opravdu kVALITNÍ VýROBEk? 

Značení potravin, kosmetiky, dentální hygieny a ekovýrobků

Jak se vyznat v etiketách a značení, jak rozeznat opravdu kvalitní výrobky a jak je  

důležité porozumět složení výrobků, které používáme, nám poradí odborníci  

z různých segmentů. Hana Střítecká ze sdružení Zdravá potravina poradí, jak se vyznat  

v potravinách, Pavel Hrubý ze společnosti CENIA prozradí, jak se orientovat v ekoznač-

kách, Zbyněk Šedivý a Petr Radiměřský ze společnosti Nobilis Tilia se zaměří na kvalitu 

a složení kosmetiky a Michal Karas z firmy Herbadent nám ukáže, čím si čistíme zuby. 

Moderuje Petra Kruntorádová, vydavatelka Pravého domácího časopisu. So od 13:30

Sypání mandaly
Během festivalu budou 
mít všichni návštěvní-
ci možnost přidat se  
k Mandalam Art při 
sypání mandaly ba-
revnými písky. Sypání  
začne v pátek vyčiš-

těním prostoru a nasypáním centrálního bodu.  

Na konci Festivalu bude mandala smetena, odne-

sena a vsypána do Vltavy.BIOSTORYBarbora Seidlová,  Daniela a Nikola Zbytovské
Originální komedii s názvem Biostory uvede  

autorské divadlo MALÉhRY. Komedie o tom, jak 

se prospěšná idea může stát pastí, vypráví o setká-

ní tří žen v prostředí fiktivního Bio-kurzu. Výživová 

poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygie-

nistka a psychiatrička se pomocí praktik duchov-

ního mistra se snaží nalézt samy sebe.

So od 18:30

Teal Swan ScottPřednášky a workshopy s Teal jsou odlišné od všech ostatních. 

Teal využívá Zákona přitažlivosti – lidé, kteří se shromáždí na 

jednom místě v určitém čase, jsou nějak propojeni nějakým 

společným problémem. To jí umožní se na něj zaměřit a řešit jej 

s celou skupinou. TEAL má neuvěřitelnou schopnost ve svém 

okolí probouzet upřímnost a otevřenost, mnoho se o sobě  

dozvíte a získáte odpovědi na vaše otázky. Pá od 17:55

kROk DOPŘEDU  – kROk k SOBĚFestival bude zahájen už 
ve čtvrtek 10. dubna v diva-

dle Millenium v Holešovicích 
mimořádným programem -  

v předvečer festivalu se na  
jednom jevišti setkají Teal Swan Scott, Pascal 

K´in Greub, Silvano Paolucci a Jitka Třešňáková,  

které svou videoúvahou doplní Anatolij Někrasov. 

Společné setkání je zcela jedinečnou příležitostí 

potkat tyto charismatické osobnosti na jednom 

místě. Vstupenky na www.vstupenkov.cz

KROK  DOPŘEDU10. 04. 2014 / Praha

Přínosy a rizika různých  výživových směrů 
Přednášky a besedy o raw-

food stravě, makrobiotice,  

tradiční čínské dietetice a dalších směrech pove-

dou lektoři s osobní zkušeností. Principy ajurvéd-

ské kuchyně představí dr. Kumar Shanti Kamlesh 

z Indie a jak má vypadat správná dieta, abychom 

se celý život netrápili, poradí výživoví poradci  

a nutriční terapeuti. So od 10:30, Ne od 14:00

Gabriela FilippiNa festivalu vystoupí také Gabriella Filippi s přednáškou  

„Všude dobře, v Čechách a v srdci nejlépe!“. Není náhodou,  

ve které rodině a zemi jsme se narodili a kde máme navazovat 

a hledat opravdové štěstí, které nenalezneme v žádném bohat-

ství světa, nýbrž v našem nitru. Ne od 17:00 Bylinná péče pro Vaše zdravé zuby a dásně

Bylinná zubní pasta
s ženšenemHerbadent® HOMEO bylinná zubní pasta s ženšenem.Přijďte vvyzkoušet tuto novou 

zubní pastu, najdete nás na veletrhu 

Biostyl/Zdraví, stánek PK93. Těšíme se na Vás!

NOVINKA

bez fluoru a mentholu
vhodné při homeopatické léčbě

zuby a dásně

nšenem

m.

etrhu 
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PREZENtACE VyStAVOVAtElů

WEB: www.festivalevolution.cz – více než 120 000 unikátních návštěvníků 
fACEBOOk: Eso Bio Eco – aktuálně 6 280 relevantních uživatelů

1. Veletržní web – vystavovatelé mají každý rok možnost zasílat nám své prezentace, které  
 zveřejňujeme v sekci Novinky
2. Veletržní web – zveřejnění vystavovatelů, čísla stánku a webových stránek v sekci vystavovatelé
3. Facebookové stránky – zveřejňování novinek z veletrhu
4. Festivalový speciál – prezentace v rubrice Okénko vystavovatelů
5. Tiskové zprávy - uvedení novinek 
6. Festivalový průvodce – základní zápis vystavovatelů zdarma, možnost různých typů inzercí
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, …
9. Možnost poskytnout ceny do soutěží
10. Další marketingové příležitosti – viz nabídka na www.festivalevolution.cz

NáVštěVNICké SOutěžE

A. Soutěž pro facebookové fanoušky  
B. Soutěž pro návštěvníky přímo na festivalu

Výhercům bylo rozdáno více než 60 atraktivních cen v průměrné hodnotě 2 – 5 tisíc Kč, 
CENY POSKYTLI VYSTAVOVATELÉ: 
Spar Česká obchodní společnost, Herbadent, Vitalvibe, Linea Toscana, Iswari Superfood, Knižní klub, 
eStudánka, Felicius, Kalisek.cz, Life Direction – Martina Smíšková, Příležitost k podání ruky, Kolínská 
voda, Pastelový svět, Martina Slabá, COCO24, Nakladatelství Achtenberg, Nakladatelství METAFORA, 
BioProtect, KvalitniZivot.com a Provitex
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Internetový formulář vyplnilo 1392 osob.

kTERý DEN hODLáTE fESTIVAL NAVšTÍVIT? kTERý VELETRh ChCETE NAVšTÍVIT 
PRImáRNě?

VELETRhY PODLE OBLÍBENOSTI ODkuD jSTE SE O fESTIVALu DOZVěDěLI?

NáVštěVNICká StAtIStIkA

FEStIVAl EVOlutION - FEStIVAlOVý PROGRAm

Festivalový program proběhl na 8 pódiích. Ve 162 programech vystoupilo 15 zahraničních a 176 českých 
účinkujících, bylo instalováno 5 výstav, konalo se 5 autogramiád. Proběhlo 28 kontaktních workshopů   
a ukázkových lekcí, po celou dobu konání festivalu bylo možné navštívit 4 interaktivní dílny. Na programy 
nebylo vybíráno zvláštní vstupné. 
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u Zásobní zahrady 15 
130 00 Praha 3 

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

E  veletrhy@feliciusmedia.cz 
www.festivalevolution.cz

FElICIuS mEdIA s.r.o.

kONtAkty NA ObCHOdNí tým

Ctirad hemelík  ředitel společnosti 
+420 222 311 108 veletrhy@feliciusmedia.cz 

Alžběta Syrovátková manažerka veletrhu 
+420 774 846 634 alzbeta@feliciusmedia.cz

Sandra Dangová  obchodní oddělení 
+420 731 344 235 sandra@feliciusmedia.cz

gabriela kolářová  média, PR, program 
+420 606 666 214 gabriela@feliciusmedia.cz 

Daria heřmanová  program 
+420 603 501 572 daria@feliciusmedia.cz

jan Zeman    marketing, média 
+420 776 785 729 jan.zeman@feliciusmedia.cz

michal hájek   fakturace, platby 
+420 777 264 479 michal@feliciusmedia.cz

katalog, grafické práce studio OCCTO 
+420 214 471 413 occto@occto.cz

datum konání příštího 
ročníku: 

festival evolution

17.-19.4.2015
Výstaviště Praha  

Holešovice 
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