Závěrečná
zpráva
Festival pro všechny,
kteří to vidí

#ProsteJinak

22. - 24. 3. 2019
Výstaviště Praha Holešovice
www.festivalevolution.cz

Vážení přátelé,
děkujeme vám, že jste se zúčastnili jarního Festivalu Evolution. Potěšilo nás, že i v letošním roce se
u nás poprvé prezentovalo mnoho nových firem, i to, že naši stálí vystavovatelé jsou nám věrní
a byli součástí festivalu, velmi si ceníme také zájmu odborníků a profesionálů z byznysu. Naší snahou je
další zvyšování kvality festivalové nabídky a spokojenosti vystavovatelů i návštěvníků. Věříme, že zájem
lidí, kteří fandí zdravému životnímu stylu, není náhodný a festival bude jejich tradičním jarním (a také
podzimním) cílem i nadále.
Srdečně vás zveme na podzimní festival, který letos budeme pořádat už potřetí. Festivalové přípravy už
jsou v plném proudu a budeme rádi, když si do svých diářů poznamenáte termín 21. – 22. září 2019,
protože na Festivalu Evolution byste rozhodně neměli chybět!
Ctirad Hemelík
Zakladatel Festivalu Evolution
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Datum konání

22. - 24. 3. 2019

Festivalový program

Pořadatel akce

Festival Evolution s.r.o.

• 3 dny
• 6 sálů

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

417

Počet návštěvníků		

16 098 osob

Výstavní plocha / čistá

4 185 m2

• 135 programů
• 163 vystupujících

plocha jednotlivých SEKCÍ
9%
11 %

30 %

 BIO STYL
 ZDRAVÍ
 ALTERNATIVA

16 %

 osobní rozvoj
 ECO WORLD

34 %

SEKCE podle oblíbenosti
14 %
25 %

 BIO STYL
 ZDRAVÍ
 ALTERNATIVA

22 %

 osobní rozvoj

24 %
15 %

 ECO WORLD

Porovnání s minulými ročníky
Ročník

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet vystavovatelů

339

357

384

399

408

428

417

Čistá výstavní plocha v m2

3 165

3 506

3 948

3 975

4 023

4 143

4 185

Počet návštěvníků

14 426

14 562

15 598

16 107

16 076

16 578

16 098

Zastoupené země
15 zemí: Indonésie, Česká republika, Francie, Jižní Korea, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko,
Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie.

Vstupné
Jednodenní v předprodeji: 170 – 200 Kč
Jednodenní základní: 230 Kč
Jednodenní zvýhodněné: 150 Kč (studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP)
Třídenní základní v předprodeji: 500 Kč
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. )

2

partneři
Partner festivalového
programu

oficiální pramenitá voda
festivalu

PARTNEŘI

mediální PARTNEŘI

Jíme Jinak
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pROPAGACE
Články a odkazy, pozvánky, inzerce:
Tištěná média
Buďte zdraví, Diochi Sféra, Enigma, Exkluziv, Instinkt, Jóga dnes, Kondice, 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, Sedmička, Story, Sofie, sexy 40; Šifra,
Týden, Ve hvězdách & Lidový léčitel, Záhady života, Zdraví.
Rozhlas
Partnerství: spoty + redakční podpora – Rádio Impuls, Expres FM, ČR Regena DAB Praha
Spoty: 218 vysílání – Dance rádio, Evropa 2, Fajn Rádio, Hitrádio City, Rádio Impuls, Rádio1.
Redakční podpora: Kiss, Country
TV
Reportáže a vstupy ve vysílání: Cesty k sobě, TV Praha
WEB
Babyoffice.cz, Bio-info.cz, Casopis-rozmaryna.cz, Casopis-sifra.cz, Cestyksobe.cz, Citybee.cz, Csfd.cz,
Ctiradhemelik.cz, Databazeknih.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, Hyperbydleni.cz, Hyperinzerce.cz,
Hypermedia.cz, Imnam.cz, Impuls.cz, Informuji.cz, inStory.cz, Jak-zit-zdrave.cz, Jimejinak.cz, Jogadnes.cz,
Jogavirtual.cz, Kampocesku.cz, Kamsdetmi.com, Kamzajdem.cz, Kdykde.cz, Kondice.cz, Kosmetikawellness.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, Tyden.cz,
Udalostivpraze.cz, Vehvezdach.cz, Veletrhyavystavy.cz, Vystavistepraha.cz, Womanandstyle.cz,
Yogapoint.cz, Zahadyzivota.cz, Zdravycech.cz, Zelenezpravy.cz, Zenydivky.cz a další…
Internetové kampaně
1) PPC reklama – Sklik, Google AdWords – 1,7 mil zobrazení
2) RTB reklama – 2,5 mil zobrazení
3) Bannery a reklama na partnerských webech – 50 partnerských webů
4) Facebooková reklama – osloveno 2,5 milionu uživatelů, přes 3,5 mil. zhlédnutí
DIRECT MAILING
více než 250 000 uživatelů zajímajících se o dané obory, kontaktní databáze Festival Evolution
INDOOR A OUTDOOR
Plakáty 106x19 – ve vozech metra C (Praha) – 70 ks – březen
Rámečky 49x49 ve vozech metra A, B (Praha) – 100 ks – březen
Plakáty A2 – autobusové zastávky (Praha) – 250 ks – březen
CLV – plakátovací plochy (Praha) – 20 ks – březen
Billboardy – (Praha) – 30 ks – březen
Tramvaje – výlep Q-size (Praha) – 50 ks – březen

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 130 000 unikátních návštěvníků
Facebook: Festival Evolution – aktuálně 14 010 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
• 6 přednáškových sálů
• 163 účinkujících
• 135 různých programů

• 6 workshopů
• 4 poradny
• 5 výstav

Festivalový program obsáhl široké spektrum témat – 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. Nechyběly přednášky o zdravé výživě s ukázkami přípravy pokrmů,
témata osobního rozvoje nebo novinky ve výchovných či vzdělávacích směrech.
Na šesti pódiích se během tří dnů vystřídalo 163 účinkujících ve 135 programech. Návštěvníci
si mohli vyzkoušet workshopy, podívat se na výstavy nebo využít poradenství. Představili se
zde lékaři zastupující konvenční či celostní medicínu, prostor dostali praktici alternativní léčby
a došlo i na osvědčené „babské“ rady. Odborníci z řad lékařů poradili, co dělat, když vás bolí
záda, máte migrény, nebo se příliš stresujete. Nutriční poradci se zaměřili na správnou výživu
a doporučili, jak se vyhnout rizikům současného způsobu stravování. Dozvěděli jste se také, jak
rozeznat opravdu kvalitní výrobky a podle čeho je vybírat. A to své si tu našli i ti, kteří hledali
novou inspiraci do kuchyně.
Ke zdravému životu neoddělitelně patří i pohyb a tak si návštěvníci mohli zdarma vyzkoušet
například jednoduché jógové techniky, různá dechová cvičení, meditaci nebo třeba bollywoodský
či intuitivní tanec. Koučové zase nabídli návody k seberozvoji nebo pomoc při hledání ztracené
motivace jak v oblasti pracovní, tak soukromé. Zájem vzbudily také přednášky zabývající se vztahy
a partnerstvím nebo osobnostní rovnováhou.
Atraktivní byly programy zaměřené na rodiny s dětmi - lékaři, pedagogové a další odborníci se
zaměřili na aktuální otázky od porodních témat přes správnou výživu dětí, péči o dětské zdraví
až po inovativní možnosti vzdělávání či osobní rozvoj dětí. Nechyběly ani programy a workshopy
pro děti nebo dětský koutek se zázemím pro kojící maminky.
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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:

21. - 22. 9. 2019
Výstaviště Praha Holešovice

Festival Evolution s.r.o.

Festival pro všechny, kteří to vidí #ProsteJinak

20. - 22. 3. 2020
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

