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Festival Pro všechny, 
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ZÁkladní ÚdaJe

Datum konání 21. - 22. 9. 2019

PořaDatel akce Festival Evolution s.r.o.

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

Počet vystavovatelů  241

Počet návštěvníků  8 452 osob

výstavní Plocha / čistá 3 489 m2
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Milí přátelé,
děkujeme vám za účast na podzimním Festivalu Evolution. 
Máme velkou radost, že i zářijový festival se rozrůstá a vzbuzuje zájem. Kromě našich již tradičních 
vystavovatelů se letos představilo také mnoho expozic, které se na festivalu prezentovaly úplně 
poprvé. Velmi si ceníme také zájmu odborníků a profesionálů z byznysu, kteří na festival také dorazili. 
Pozadu nezůstává ani festivalový program - během dvou dnů na šesti pódiích vystoupilo více než  
100 účinkujících. Kromě přednášek, seminářů a uměleckých vystoupení probíhaly také konzultace  
a poradenství, kuchařská dema, ukázkové lekce, praktické workshopy nebo programy pro děti.
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. 
Srdečně vás zveme na jarní festival, který se bude konat 20. – 22. března 2020. Budeme rádi, když se 
opět setkáme na Výstavišti v Praze Holešovicích. 

Ctirad Hemelík 
Zakladatel Festivalu Evolution

• 2 dny
• 6 sálů

Festivalový Program

• 99 programů
• 102 vystupujících

Plánek Festivalu



ZastouPené Země

11 zemí: 

Austrálie, Bali, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko,  
Rusko, Slovensko, 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)

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

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



oficiální pramenitá voda 
festivalu

partneŘi

partner festivalového 
programu

mediální partneŘi
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články a oDkaZy, PoZvánky, inZerce:

tištěná méDia
Dieta, Enigma, Jóga dnes, Konopí, Kosmetika&Wellness, Kvalitní život, Legalizace, METRO, Miminko, 
Moje psychologie, 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, Šifra, Ve hvězdách & Lidový léčitel, Záhady života, 
Zdraví.

roZhlas
Partnerství: spoty + redakční podpora – Rádio Impuls, ČR Regina DAB Praha
Spoty: 180 vysílání -  Dance rádio, Evropa 2, Fajn Rádio, Hitrádio City, Rádio Impuls, Rádio1
Redakční podpora: Kiss Radio, Country Radio

WeB
Atlasceska.cz, Babyoffice.cz, Bio-info.cz, Casopis-rozmaryna.cz, Casopis-sifra.cz, Cestyksobe.cz, 
Citybee.cz, Csfd.cz, Ctiradhemelik.cz, Databazeknih.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, Goout.net, Hyperbydleni.cz, 
Hyperinzerce.cz, Hypermedia.cz, Ijournal.cz, Imnam.cz, Impuls.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, Lexikon.sk, Luxus.cz, Magazin-
konopi.cz, Maminka.cz, Managerka.cz, Masaze.cz, Mesicnikzdravi.cz, Mezizenami.cz, Nepropasni.cz, 
News1.cz, Novinyanovinky.cz, Novyfenix.cz, Odmaminky.cz, Prague.eu, Praguemoon.cz, Pravydomaci.cz, 
Prazskyzpravodaj.cz, Prekvapeni.kafe.cz, Primazena.cz, Regenerace.cz, Regina.rozhlas.cz, 
Rossmanninspiruje.cz, Sedmagenerace.cz, Srdcervaci.cz, Strankyprozeny.cz, Udalostivpraze.cz, 
Usetreno.cz, Vehvezdach.cz, Veletrhyavystavy.cz, Vystavistepraha.eu, Womanandstyle.cz, Yogapoint.cz, 
Zahadyzivota.cz, Zdravycech.cz, Zelenezpravy.cz, Zeny.cz, Zivotjakoumeni.cz a další…

internetové kamPaně
1) PPC reklama  - Sklik, Google AdWords – 1,6 mil zobrazení 
2) RTB reklama a nativní reklama – 2,4 mil zobrazení
3) Bannery a reklama na partnerských webech – 50 partnerských webů
4) Facebooková reklama – osloveno 2,1 milionu uživatelů, přes 3,2 mil. zhlédnutí
5) Reklama na Instagramu – osloveno 100 tis uživatelů, zobrazení přes 170 tis. uživatelů 

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) – 82 ks – září
Rámečky 49x49 ve vozech metra A, B (Praha) – 70 ks – září
Plakáty A2 – autobusové zastávky (Praha) – 250 ks – září
Tramvaje – výlep Q-size (Praha) – 50 ks – září
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WeB: www.festivalevolution.cz – více než 130 000 unikátních návštěvníků 
FaceBook: Festival evolution – aktuálně 14 370 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

letáky
Leták – formát A5, náklad 10 000 ks – distribuce prodejny zdravé výživy a e-shopy, čekárny a ordinace 
zdravotnických zařízení, prodejny, knihkupectví, čajovny, knihovny, distribuce do schránek atd.

PreZentace vystavovatelů4



Festivalový program obsáhl široké spektrum témat. Na přednáškách se hovořilo o přínosech 
a rizicích různých výživových směrů, došlo na tradiční přírodní medicínu, nechyběly poradny pro 
zdraví, stejně jako babské rady a tipy na bylinky, které prospívají našemu zdraví. Na řadu přišly 
také otázky, nakolik naše strava, emoce, spánek, fyzická aktivita ovlivňují to, jak se cítíme a jakým 
nemocem otevíráme dveře do svého života, nebo jaký vliv mají hormony na naši postavu.

Návštěvníci se dozvěděli, co dělat, aby si udrželi nejen fyzické, ale i duševní zdraví. V sekci 
věnované osobnímu rozvoji odborníci radili, jak na sobě pracovat a jak zlepšovat nejen své výkony, 
ale i svou pohodu. Koučové nabídli nové pohledy, návody k rozvoji, inspiraci ke změně nebo 
pomoc při hledání ztracené motivace jak v oblasti pracovní, tak soukromé. Odborníci na vztahy 
zase prozradili, jak rozvíjet vztah, aby se z něho ani po letech nevytrácela láska, blízkost, vášeň 
a intimita nebo jak rozeznat pravého životního partnera, i to, jak předvídat chování partnerů. 
Jako vždy byly oblíbené také ukázkové lekce cvičení, tance a meditační cvičení. 

Pro členy klubu jsme letos poprvé realizovali praktické workshopy s omezenou kapacitou 
účastníků. Návštěvníci se po předchozí registraci naučili vyrábět domácí prací prostředek, 
domácí rostlinná mléka, připravili si tu zdravé pomazánky nebo dýňovou polévku. Dozvěděli se, 
jak připravit protein, jak pracovat s kváskem nebo jak na kvašenou zeleninu. A to své si tu našli 
i zájemci o práci s intuicí.  

• 6 přednáškových sálů
• 102 účinkujících
• 86 různých programů

• 7 workshopů
• 4 poradny
• 2 výstavy
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Festival pro všechny, kteří to vidí #ProsteJinak

19. - 20. 9. 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 

Festival evolution s.r.o.

Datum konání  
příštího festivalu: 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

Jan hruška     finanční a technický manažer 
+420 602 116 000  jan.hruska@evolution.cz 20. - 22. 3. 2020

VýstaViště Praha holešoVice


