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ZÁkladní ÚdaJe

Datum konání 17. - 19. 9. 2021

PořaDatel akce Festival Evolution s.r.o.

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

Počet vystavovatelů  118

Počet návštěvníků  4 038 osob

výstavní Plocha / čistá 1 918 m2
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Vážení přátelé,
děkujeme vám za účast na podzimním Festivalu Evolution 2021. Připravovali jsme ho ve zvláštní 
„kovidové“ době a následkem určité nejistoty byl festival menší, než obvykle býval. Ukázalo se ale,  
že i v menší podobě festival neztratil nic ze své výjimečnosti. Zachoval si svou přátelskou a inspirativní 
atmosféru, většina vystavovatelů ho hodnotila kladně a pozitivní byly i ohlasy návštěvníků. 
Velmi si ceníme všech, kteří dorazili – vystavovatelů, účinkujících, partnerů i návštěvníků a věříme, 
že zájem lidí, kteří fandí zdravému životnímu stylu, není náhodný. Naší snahou bude i do budoucna 
zvyšování kvality festivalové nabídky ke spokojenosti vystavovatelů i návštěvníků. Věříme, že festival 
splnil vaše očekávání a stihli jste si ho pořádně užít.
Ještě jednou vám děkujeme, že jste přišli, a těšíme se na setkání na příštím Festivalu Evolution. 

Ctirad Hemelík, Zakladatel Festivalu Evolution
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• 3 dny
• 4 sály

Festivalový PRogRam

• 80 účinkujících
• 74 vystoupení



PoRovnání s minulými Ročníky

Ročník 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet vystavovatelů 384 399 408 428 417 321 118
čistá výstavní plocha v m2 3 948 3 975 4 023 4 143 4 185 3 957 1918
Počet návštěvníků 15 598 16 107 16 076 16 578 16 098 6 439 4038

zastouPené země

7 zemí: Česká republika, Jižní Korea, Maďarsko, Německo,  
Slovensko, Velká Británie.

vstuPné

jednodenní základní: 230 Kč

jednodenní zvýhodněné: 150 Kč (studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP)

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. )

coviD-19coviD-19



oficiální pramenitá voda 
festivalu

partneŘi

partner festivalového 
programu

mediální partneŘi
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články a oDkazy, Pozvánky, inzeRce:

tištěná méDia
Dieta, Jóga dnes, KAM po Česku, Konopí, Kvalitní život, METRO, Miminko, Moje psychologie, Nová 
Regena, Paní domu, Pravý domácí časopis, Pražský přehled kulturních pořadů, Regenerace, Ve hvězdách 
& Lidový léčitel, Zdraví

WeB
Apetitonline.cz, Babyoffice.cz, Casopis-miminko.cz, Cestyksobe.cz, Ctiradhemelik.cz, Dokonalazena.cz, 
Dreamlife.cz, E-regena.cz, Esoterika.cz, Felicius.cz, Femina.cz, Festivalovasezona.cz, Festivaly.eu,  
Festivaly-cesko.cz, Imnam.cz, Informuji.cz, Jak-zit-zdrave.cz, Jogadnes.cz, Kampocesku.cz,  
Kamzajdem.cz, Kdykde.cz, Kudyznudy.cz, Kvalitnizivot.com, Luxus.cz, Magazin-konopi.cz, Managerka.cz, 
Mesicnikzdravi.cz, Pravydomaci.cz, Prazsky-magazin.cz, Regenerace.cz, Udalostivpraze.cz, Vehvezdach.cz, 
Veletrhyavystavy.cz, Visitchef.com, Vystavistepraha.cz, Yogapoint.cz, Zelenezpravy.cz, Zeny.cz  
a další…

inteRnetové kamPaně
1) PPC reklama – Sklik, Google AdWords – 1,1 mil zobrazení 
2) RTB reklama – 1,7 mil zobrazení
3) Bannery a reklama na partnerských webech – 40 partnerských webů
4) Facebooková reklama – osloveno 1,9 milionu uživatelů, přes 3,1 mil. zhlédnutí

DiRect mailing
více než 100 000 uživatelů zajímajících se o dané obory, kontaktní databáze Festival Evolution 

inDooR a outDooR
Plakáty A2 – autobusové zastávky (Praha) – 100 ks – září
CLV – plakátovací plochy (Praha) – 30 ks – září
Tramvaje – výlep Q-size (Praha) – 150 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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WeB: www.festivalevolution.cz – více než 130 000 unikátních návštěvníků 
FaceBook: Festival evolution – aktuálně 15 295 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.   Různé formy partnerství, možnost prezentace uvnitř Průmyslového paláce,  
  možnost prezentace v areálu Výstaviště, partnerství mediálních kampaní

PreZentace vystavovatelů4



Programová skladba opět navazovala na nabídku vystavovatelů a představovala různé postupy, 
metody i nástroje, kterými se návštěvníci mohou vydat při hledání „té své“ cesty ke zdravému 
životnímu stylu a duševní pohodě. 

Na festivalu se představili lékaři konvenční či celostní medicíny, prostor dostali praktici alternativní 
léčby a došlo i na osvědčené rady našich babiček. Odborníci vám poradili, co dělat, když vás bolí 
záda, máte migrény, nebo se příliš stresujete. 

Odborníci se zaměřili na kvalitu a složení potravin a dalších výrobků, poradili, jak se vyznat 
v etiketách, a jak rozeznat opravdu kvalitní výrobky. Nechyběly ani informace, jaké zdravotní 
přínosy či rizika mají výrobky, které běžně kupujeme. 

Seznámit jste se mohli i se zajímavými technikami práce s tělem a vědomím. O osobním rozvoji 
a našem skrytém potenciálu mluvili koučové, odborníci doporučovali, jak na sobě pracovat a jak 
zlepšovat nejen své výkony, ale i svou pohodu. 

Zájemci zde našli také lektory se zaměřením na vztahy a partnerství, dozvědět jste se mohli, jak 
rozvíjet vztah, aby se z něho i po letech nevytrácela láska, blízkost, vášeň a intimita, nebo jak 
poznat toho pravého životního partnera. Přítomné ženy probíraly i témata, která jim pomohou 
uvědomit si svou sexualitu a ženskost. Diskutovali jste s lektory i o tom, jak předvídat chování 
partnerů, nebo o co jde ve vztahu mezi mužem a ženou. 

• 4 programové sály

• 80 účinkujících

• 74 programů
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těšíme se na vÁs
v roce 2022

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.

6 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

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


