
23. – 24. 9. 2017

Výstaviště Praha Holešovice

www.evolution.cz

Festival, který vám nasadí 
brouka do hlavy

za nákupy o jídlena přednášky pro zdraví s rodinou

závěrečná zpráva



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum konání 23. – 24. 9. 2017

PořaDatel  akce Festival Evolution s.r.o.

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

Počet vystavovatelů  216

Počet návštěvníků  8 237 osob

výstavní Plocha / čistá 3 186 m2
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Vážení přátelé,
ještě jednou vám děkujeme za účast na prvním podzimním Festivalu Evolution. Máme radost, že si nový 
podzimní koncept našel své příznivce, což nám potvrzují ohlasy a reakce spokojených návštěvníků, 
účinkujících i vystavovatelů. To, že se festivalu daří, pro nás není jen pochvalou, ale také motivací 
a výzvou pro příští ročníky, ve kterých chceme dále růst. Do budoucna zachováme oba koncepty – 
původní jarní, umístěný v celém Průmyslovém paláci, i nový podzimní, který se opět uskuteční  
ve Střední hale i v Pravém křídle Průmyslového paláce a především na venkovní ploše. 
Těšíme se s vámi na setkání na jarním Festivalu Evolution, který proběhne 23. – 25. 3. 2018, i na jeho 
podzimní verzi, která se bude konat 22. – 23. 9. 2018. 

S pozdravem 
Ctirad Hemelík a tým Festivalu Evolution

•  2 dny
•  5 sálů

Festivalový Program

•  126 účinkujících
•  8 workshopů

Plánek Festivalu



ZastouPené Země

11 zemí: Bali, Česká republika, Jamajka, Jižní Korea, Mexiko, Německo, Nový Zéland,  
Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

vstuPné

Jednodenní v předprodeji: 130 – 150 Kč

Jednodenní základní: 150 Kč

Jednodenní zvýhodněné: 100 Kč (studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP)

Dvoudenní základní: 200 Kč

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

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

Partnerské akce

MINI RawFest pod záštitou Lifefood Czech Republic s.r.o.

Miniveletrh fairtradových výrobků pod záštitou Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
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hlavní mediální partner:



prOpAGACE

články, oDkaZy, PoZvánky, inZerce:

tištěná méDia
Bylinky Revue, Diochi Sféra, Enigma, Exkluziv, Instinkt, Jóga dnes, Kvalitní život, Legalizace, Meduňka, 
METRO, MF DNES (příloha RODINA), Miminko, Nový Fénix, Paní domu, Pravý domácí časopis, Pražský 
přehled kulturních pořadů, Pražský zpravodaj, Regenerace, Rozmarýna, Sedmá generace, Sedmička, 
Šifra, Týden, Ve hvězdách & Lidový léčitel, Zdraví, Žena a život

roZhlas
Partnerství: spoty + redakční podpora – Rádio Impuls, Český rozhlas Region Dab Praha
Spoty: 402 vysílání – Blaník Praha a Střední Čechy, Blaník Severní Čechy, Blaník Východní Čechy, Blaník 
Západní Čechy, Country rádio, Evropa 2, City Praha, Hitrádio Dragon ZČ, Hitrádio Faktor JČ, Hitrádio FM 
(Most/Labe), Hitrádio FM Plus  ZČ, Hitrádio Magic VČ, Hitrádio Magic Brno JM, Hitrádio Orion (Olomouc 
a Valašsko) SM, Hitrádio Orion (Severní Morava) SM, KISS, Rádio1

tv
Partnerství: TV Barrandov
Reportáže a vstupy ve vysílání: TV Barrandov, Cesty k sobě, Goscha TV

WeB
Hlavní mediální partner: OnaDnes.cz
Azrodina.cz, Babyoffice.cz, BeFresh.cz, Bio-info.cz, Blesk.cz, Borovice.cz, Casopis-rozmaryna.cz,  
Casopis-sifra.cz, Celostnimedicina.cz, Cestyksobe.cz, Csfd.cz, Ctiradhemelik.cz, Dama.cz, Databazeknih.cz, 
Diochi.cz, Dokonalazena.cz, Doktorka.cz, Drevoastavby.cz, Epochaplus.cz, Evensi.com, Eventaro.com, 
Ezobanka.cz, Ezofest.sk, Ezoterici.cz, Felicius.cz, Festivalovasezona.cz, Festivaly.sk, Festivaly-cesko.cz, 
Flowee.cz, Forme.cz, Hyperbydleni.cz, Hyperinzerce.cz, Hypermedia.cz, Chytrazena.cz, Idnes.cz, Ihned.cz, 
Impuls.cz, Informuji.cz, Jak-zit-zdrave.cz, Jenprozeny.cz, Joga-online.cz, Jogadnes.cz, Jogavirtual.cz, 
Jomagazin.cz, Kampocesku.cz, Kamsdetmi.com, Kamzajdem.cz, Kdykde.cz, Kudyznudy.cz, Kulturio.cz, 
Kvalitnizivot.com, Lidovky.cz, Lifefood.cz, Lineatoscana.cz, Maminka.cz, Managerka.cz, Medunka.cz, 
Mesicnikzdravi.cz, Mezizenami.cz, Mojebetynka.cz, Mojebylinky.cz, Mojegenerace.cz, Mojemedunka.cz, 
Nepropasni.cz, Novyfenix.cz, Prague.eu, Praguemoon.cz, Pravydomaci.cz, Prazanda.cz, Primazena.cz, 
Prozdravi.cz, Regenerace.cz, Rossmanninspiruje.cz, Rozhlas.cz, Sedmagenerace.cz, Sedmicka.cz, 
Spojujenasjoga.cz, Strankyprozeny.cz, Styl-zivota.cz, Tiscali.cz, Trendyzdravi.cz, Tyden.cz, Udalostivpraze.cz, 
Ugo.cz, Vareni.cz, Vegan.cz, Vehvezdach.cz, Vezdravi.cz, Vitalvibe.eu, Vystavistepraha.cz, Vyvazenezdravi.cz, 
Wellnesslife.cz, Womanandstyle.cz, Yogapoint.cz, Zdrave.cz, Zdraveomlazeni.cz, Zdraviasport.cz, 
Zelenezpravy.cz, Žena.cz a další…

internetové kamPaně
1) PPC reklama – Sklik, Google AdWords – 1,9 mil zobrazení 
2) RTB reklama – 2,5 mil zobrazení
2) Bannery a reklama na partnerských webech – 50 partnerských webů
4) Facebooková reklama – osloveno 2,4 milionu uživatelů, přes 5,5 mil. zhlédnutí
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prEZENtACE vystAvOvAtELů

WeB: www.evolution.cz – více než 120 000 unikátních návštěvníků 
FaceBook: Festival evolution – 11 705 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
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inDoor a outDoor
Plakáty 106x19 ve vozech metra C (Praha) – 60 ks – září
Rámečky 49x49 ve vozech metra A, B (Praha) – 80 ks – září
Plakáty A2  autobusové zastávky (Praha) – 250 ks – září
Plakáty A1  plakátovací plochy (Praha) – 50 ks – září
Billboardy  (výlep ČR) – 30 ks – září
Tramvaje  výlep Q-size (Praha) – 40 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.



FEstivAL EvOLutiON - FEstivALOvý prOGrAm5
• 2 dny
• 5 sálů
• 126 účinkujících
• 8 workshopů

na pěti pódiích během dvou dnů proběhlo 76 vystoupení, ve kterých se představilo 126 účinkujících, 
z toho 14 zahraničních. Otevřeno bylo 8 celodenních stanovišť s workshopy a tvořivými dílnami a další 
doprovodné programy, nechyběl ani dětský koutek. 

V sobotu vystoupil americký spisovatel, psycholog a lékař raymond moody, autor bestselleru Život po 
životě. Phillip lymbery z Velké Británie prozradil alarmující informace o živočišné výrobě a týrání zvířat, 
o pěstování fair trade kávy mluvil gregorio méndez moraeno (Mexiko). Barbara miller z Německa se 
zaměřila na krevní rozbory a zdraví prospěšné tuky, Petra eatjuicy (Bali) se zaměřila na zdraví fyzické  
i duševní. gianni coria (Švýcarsko) návštěvníkům poradil, jak řešit vypadávání vlasů přírodní cestou, 
o benefitech raw stravy přednášel Piter caizer z Německa, zatímco roger green z Nového Zélandu se 
věnoval stravování pro dlouhověkost a garry Wrigth z Velké Británie prozradil (a ukázal), co vše lze 
připravit z dýní. Deva Presence (USA) poradil, jak na léčení vztahů mezi partnery, a teal swan (USA) 
hovořila o vědomé výchově. V živém Skype satsangu se s návštěvníky spojil duchovní učitel mooJi. 
Festivalový program obsáhl široké spektrum témat – od zdravé výživy s ukázkami přípravy pokrmů, 
přes osobní rozvoj a novinky ve výchovných či vzdělávacích směrech až po rady, jak zařídit zdravý 
domov. Nechyběla vystoupení zaměřená na zdravé tělo i zdravou duši, lektoři se zaměřili také na naše 
vztahy či vnitřní světy a jako vždy bylo atraktivní pódium s ukázkami pohybových aktivit. Pozadu 
nezůstal ani hudební program, ve kterém vystoupili například suvereno, maok, vesna a závěrečný 
koncert obstaral vojta Dyk a B-side Band. 



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

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

Jan hruška    produkce 
+420 602 116 000 jan.hruska@evolution.cz 

Datum konání  
příštího 

festivalu: 

23. – 25. 3. 2018
 výstaviště praha Holešovice

22. – 23. 9. 2018
Výstaviště Praha Holešovice

www.evolution.cz

Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7

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

E  festival@evolution.cz  
www.evolution.czz

Festival evolution s.r.o.

KONtAKty NA ObChODNÍ tým6

Festival, který vám nasadí 
brouka do hlavy


