za nákupy

na přednášky

o jídle

pro zdraví

s rodinou

Festival, který vám nasadí
brouka do hlavy
závěrečná zpráva
22. – 23. 9. 2018
Výstaviště Praha Holešovice
www.festivalevolution.cz

Vážení přátelé,
děkujeme vám za účast na podzimním Festivalu Evolution. Velmi nás těší, že i podzimní verze našeho
festivalu roste a rozšiřuje se nejen plochou a počtem vystavovatelů, ale také množstvím návštěvníků.
Je skvělé, že k nám nacházejí cestu kromě tradičních vystavovatelů i ti noví, a zájem stoupá i v řadách
odborníků a profesionálů z byznysu. Rostoucí zájem o festival pro nás není jen pochvalou, ale také
výzvou a motivací pro příští ročníky, ve kterých chceme dále růst.
Věříme, že podzimní festival naplnil vaše očekávání a setkáme se opět na jaře, a to 22. - 24. 3. 2019.
Festivalové přípravy už jsou v plném proudu a my budeme rádi, když si třetí březnový víkend
poznamenáte do svých diářů, protože na Festivalu Evolution byste rozhodně neměli chybět!
Ctirad Hemelík
Zakladatel Festivalu Evolution
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Datum konání

22. - 23. 9. 2018

Pořadatel akce

Festival Evolution s.r.o.

Místo konání
		

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

Počet vystavovatelů		

228

Počet návštěvníků		

8 374 osob

Výstavní plocha / čistá

3 317 m2

plánek festivalu

Festivalový program
• 2 dny
• 5 sálů

• 94 účinkujících
• 5 workshopů

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. )

Zastoupené země
Česká republika, Bali, Mongolsko, Německo, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie
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partneři

oficiální pramenitá voda
festivalu

PARTNEŘI

mediální PARTNEŘI
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PROPAGACE
Články, odkazy, pozvánky, inzerce:
Tištěná média
Apetit, BIO Apotéka, Diochi Sféra, Enigma, Jóga dnes, Kvalitní život, N&N Praha | Berlín, METRO,
Miminko, Nový Fénix, Paní domu, Pravý domácí časopis, Pražský přehled kulturních pořadů, Pražský
zpravodaj, Psychologie dnes, Regenerace, RITUALS, cesta životem; Rozmarýna, Sofie, sexy 40;
Ve hvězdách & Lidový léčitel, Venkov & styl, Záhady života, Zdraví, Žena a život.
Rozhlas
Partnerství: spoty + redakční podpora – Rádio Impuls, Expres FM
Spoty: 193 vysílání - Dance rádio, Evropa 2, Fajn Rádio, Hitrádio City, Rádio Impuls, Rádio1.
TV
Partnerství: Óčko TV
Reportáže a vstupy ve vysílání: Cesty k sobě
WEB
Apetitonline.cz, Azrodina.cz, Babyoffice.cz, BeFresh.cz, Bio-info.cz, Borovice.cz, Casopis-rozmaryna.cz,
Casopis-sifra.cz, Cestyksobe.cz, Csfd.cz, Ctiradhemelik.cz, Databazeknih.cz, Diochi.cz, Dokonalazena.cz,
Dreamlife.cz, Drevoastavby.cz, Epochaplus.cz, Evensi.com, Eventaro.com, Ezobanka.cz, Ezofest.sk,
Ezoterici.cz, Felicius.cz, Femina.cz, Festivalovasezona.cz, Festivaly.sk, Festivaly-cesko.cz, Flowee.cz,
Forme.cz, Hyperbydleni.cz, Hyperinzerce.cz, Hypermedia.cz,.cz, Ihned.cz, Imnam.cz, Impuls.cz,
Informuji.cz, inStory.cz, Jak-zit-zdrave.cz, Jenprozeny.cz, Jogadnes.cz, Jogavirtual.cz, Kampocesku.cz,
Kamsdetmi.com, Kamzajdem.cz, Kdykde.cz, Kudyznudy.cz, Kvalitnizivot.com, Luxus.cz, Maminka.cz,
Managerka.cz, Mesicnikzdravi.cz, Mezizenami.cz, Nepropasni.cz, Novinyanovinky.cz, Novyfenix.cz,
Ocko.tv, Prague.eu, Praguemoon.cz, Pravydomaci.cz, Prazskyzpravodaj.cz, Primazena.cz, Regenerace.cz,
Rossmanninspiruje.cz, Strankyprozeny.cz, Trendyzdravi.cz, Udalostivpraze.cz, Vehvezdach.cz,
Vimcojim.cz, Vystavistepraha.cz, Vyvazenezdravi.cz, Wellnesslife.cz, Womanandstyle.cz, Yogapoint.cz,
Zahadyzivota.cz, Zdravycech.cz, Zelenezpravy.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 3,5 mil. zhlédnutí
DIRECT MAILING
více než 300 000 uživatelů zajímajících se o dané obory, kontaktní databáze Festival Evolution

INDOOR A OUTDOOR
Plakáty 106x19 ve vozech metra C (Praha) – 240 ks – září
Rámečky 49x49 ve vozech metra A, B (Praha) – 90 ks – září
Plakáty A2		 autobusové zastávky (Praha) – 250 ks – září
Plakáty A1		 plakátovací plochy (Praha) – 50 ks – září
Tramvaje		 výlep Q-size (Praha) – 60 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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Prezentace vystavovatelů
Web: www.festivalevolution.cz – více než 120 000 unikátních návštěvníků
Facebook: Festival Evolution – 13 270 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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Festival Evolution - festivalový program
Programová část:
• 5 přednáškových sálů
• 94 účinkujících
• 77 různých programů
• 5 workshopů
• 4 poradny
• 4 výstavy
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.
Na pěti pódiích během dvou dnů proběhlo 77 vystoupení, ve kterých se představilo 94 účinkujících.
Fyzioterapeut Tomáš Rychnovský a psychoterapeut Milan Studnička poradili, jak na rovnováhu těla a duše,
Jan Vojáček nastínil, co je funkční medicína a jak vypadá celostní přístup k pacientovi, o rostlinné výživě
mluvily Adéla Hložková a Pavla Široká, Michaela Pavlíková se pozastavila nad dobou, kdy se ze zdravé
výživy může stát nezdravá. Jak se stravovat zdravě a nezbláznit se z toho, poradila Margit Slimáková.
S koučem Alešem Kalinou jste mohli odkrýt traumata z dětství, s Janem Mühlfeitem a Kateřinou Novotnou
zase odemknout dětský potenciál. Z psychologického hlediska se na naše životy podívali Pavel Špatenka
a Iveta Špatenková-Skálová a kdo je spirituální člověk prozradila Jarmila Amadea Misarová. O tom,
že máte na víc, vás ve svém vystoupení přesvědčila trojice TOP spíkrů osobního rozvoje – Mark Dzirasa,
Marian Jelínek a Jan Mühlfeit. Pozadu nezůstal ani hudební program, ve kterém vystoupili například
Suvereno, Ondřej Smeykal, Zvukové lázně Dajána nebo Petr Piňos, Petra Bzirská a Petr Stiegler.
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Kontakty na obchodní tým
Ctirad Hemelík		
+420 222 311 108

zakladatel festivalu
festival@evolution.cz

Alžběta Syrovátková
+420 774 846 634

manažerka festivalu
alzbeta@evolution.cz

Sandra Dangová
+420 731 344 235

obchodní oddělení, grafika
sandra@evolution.cz

Dana Vlachová
+420 602 120 960

marketing, média
dana@evolution.cz

Gabriela Kolářová
+420 606 666 214

festivalový program
gabriela@evolution.cz

Hana Vaňková Votavová
+420 777 101 288

obchodní oddělení
hanka@evolution.cz

Datum konání
příštího
festivalu:

Festival pro všechny, kteří to vidí

#prostEjinak

22. – 24. 3. 2019

Výstaviště Praha holešovice

Festival pro všechny, kteří to vidí

Festival Evolution s.r.o.

21. - 22. příštího
9. 2019 ročníku:

Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7
T +420 222 311 108
M +420 774 846 634
E festival@evolution.cz
www.festivalevolution.cz

#prostEjinak
Datum konání
Výstaviště Praha holešovice

