
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

PREZENTACE 
FESTIVALU EVOLUTION



PROČ 
ONLINE 
FESTIVAL?

Festival Evolution připravujeme 17 let a tuto tradici jsme se

rozhodli dodržet i navzdory současné epidemii. Také letos na

jaře vám chceme nabídnout prostor pro prezentaci vašich

novinek, pro setkání s vašimi obchodními partnery a pro

oslovení vašich zákazníků. 

O všechny takové vztahy je třeba pečovat a rozvíjet je,  

a to i v době, která vzájemné komunikaci nepřeje. 

Festival Evolution i letos, stejně jako každý rok, opět soustředí v

jeden čas a na jednom místě všechny fanoušky zdravého

životního stylu, bio produktů, přírodní kosmetiky a ekologie,

stejně tak i zájemce o osobní rozvoj a různé alternativní směry.



Jaký bude mít akce formát?

Vycházíme ze zkušeností
Počítáme se standardním

formátem, tj. stánky vystavovatelů

a programová nabídka. 

Obě části se budou navzájem

prolínat a doplňovat, aby byl

festival pro návštěvníky atraktivní

a přehledný.

Učíme se přítomností
Festival Evolution se ve své tradiční

podobě vzhledem k pandemii

nemůže uskutečnit. Proto jsme

připravili novou formu festivalu,

která zprostředkuje kontakt mezi

vystavovateli a návštěvníky. A to

tentokrát ONLINE.



JAK TO
FUNGUJE?



Nejprve se ocitnete na venkovním prostranství.

Reklamní 
plocha

Reklamní plocha

Reklamní plocha



Reklamní plocha

Reklamní plocha

Reklamní 
plocha

Zde je spousta klikatelných ploch a možnost přímých vstupů 
do stánků partnerů. 

Reklamní plochaReklamní plocha



Kliknutím na "EXPO" se dostanete na rozcestník hlavních témat
Festivalu Evolution.



Zde si můžete  vybrat z pěti témat. Loga partnerů pak umožňují
přímý vstup do jejich virtuálního stánku.



Název firmy Název firmyNázev firmy Název firmy

Stánky EXCLUSIVE

Stánky STANDARD

Stánky BASIC

Název firmy Název firmy Název firmy Název firmy

Název firmy Název firmy Název firmy Název firmy

Kliknutím na téma se dostanete na seznam vystavovatelů. 
Dalším klikem na logo se dostanete do stánku firmy.



Název firmy Název firmy Název firmyStánek nabízí řadu interaktivních ploch a informací o firmě a
jejích produktech.

LOGO

TV plochaTV plocha

Roll-up Roll-up



NABÍDKA
VIRTUÁLNÍCH
STÁNKŮ



3D stánek ve formě stolku

Základní umístění v prostoru

1 spojení pro videohovory

Možnost chatu s návštěvníky

1x prezentační plocha pro foto/video

Až 10 vystavených služeb nebo produktů

Vaše marketingové materiály k prohlédnutí

nebo stažení

Tlačítko pro stažení vaší vizitky (v .pdf)

1x přístup na festivalový program

Logo na webu festivalu

Zápis v katalogu na webu festivalu

Omezené promo v kampaních festivalu

Stánek BASIC
Stánek BASIC obsahuje

Cena za stánek BASIC 

Cena do 31. 3. 2021:

Cena po 31. 3. 2021:

9 500 Kč

12 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Ekonomická varianta virtuálního stánku!



Ekonomická varianta virtuálního stánku!

3D samostatný stánek

Atraktivní umístění v prostoru

Přednostní řazení v seznamu vystavovatelů

2 spojení pro videohovory

Možnost chatu s návštěvníky

2x prezentační plocha pro foto/video

Až 20 vystavených služeb nebo produktů   

Vaše marketingové materiály k prohlédnutí

nebo staženÍ

Možnost stahování slevových voucherů

Možnost vytvořit soutěž, anketu nebo

hlasování 

Měření statistik stánku

Možnost nastavit remarketing

Tlačítko pro stažení vaší vizitky (v .pdf)

2x přístup na festivalový program   

Logo na webu festivalu  

Zápis v katalogu na webu festivalu

Uvedení novinky na webu festivalu

Stánek STANDARD
Stánek STANDARD obsahuje

Cena za stánek STANDARD 

Cena do 31. 3. 2021:

Cena po 31. 3. 2021:

17 500 Kč

22 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Nejoblíbenější varianta virtuálního stánku!



Ekonomická varianta virtuálního stánku!

3D velký samostatný stánek

Nejatraktivnější umístění v prostoru

Exkluzivní řazení nahoře v seznamu vystavovatelů

4 spojení pro videohovory

Možnost chatu s návštěvníky

4x prezentační plocha pro foto/video
Až 40 vystavených služeb nebo produktů

Vaše marketingové materiály k prohlédnutí nebo

stažení   

Možnost stahování slevových voucherů   

Možnost vytvořit soutěž, anketu nebo hlasování   

Měření statistik stánku

Možnost nastavit remarketing

Tlačítko pro stažení vaší vizitky (v .pdf)

4x přístup na festivalový program

Místo pro banner ve festivalovém programu 

Možnost aktivního oslovení návštěvníků dle jejich

zájmu o daný obor 

Tlačítko „Kontaktujte mě“ (pro návštěvníka)    

Logo na webu festivalu 

Zápis v katalogu na webu festivalu

Uvedení novinky na webu festivalu

Stánek EXCLUSIVE
Stánek EXCLUSIVE obsahuje

Cena za stánek EXCLUSIVE 

Cena do 31. 3. 2021:

Cena po 31. 3. 2021:

31 500 Kč

40 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Omezený počet stánků typu EXCLUSIVE!



FESTIVALOVÝ
PROGRAM



Kliknutím na "PROGRAM" se zobrazí harmonogram
festivalového programu. 



Přístup do programové části je pro návštěvníky
zpoplatněný.

2 DNY

PR
O

G
RA

M

4 SÁLY 60 OSOBNOSTÍ 68 HODIN PROGRAMU



NABÍDKA
REKLAMNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ



Reklamní plocha

Reklamní plocha

Reklamní 
plocha

K dispozici jsou tyto reklamní plochy.

Reklamní plochaReklamní plocha

Vzduducholoď

TV plocha
Bannerová
reklama

Logo Logo



Reklamní plocha

K dispozici jsou tyto reklamní plochy.

Reklamní plocha
Logo v prostoru

festivalu
Logo v prostoru

festivalu



Počet reklamních ploch je omezený.

Bannerová reklama na vstupní stránce festivalu 15 000,-

Reklama na TV ploše (odkaz na video) 20 000,-

Logo na létající vzducholodi 25 000,-

Logo na vstupní stránce festivalu 12 000,-

Logo v prostoru festivalu 10 000,-

Ceník reklamních ploch



Win – win!

A co je tedy win – win?
Upevněte svou pozici na trhu

Představte se v nové platformě

Spojte se s úspěšnou značkou

Představte něco nového

Podpořte svůj byznys

Získejte nové zákazníky a zůstaňte s

nimi ve spojení

Jak na to?
Představte své zboží nebo služby ve festivalovém stánku

(podpořte své prodeje)

Představte se v rámci programu (ukažte, co umíte)

Staňte se partnerem/mediálním partnerem (spojte se se

zajímavým projektem)

Staňte se sponzorem (podpořte Brand Awareness své značky)

Jsme si jistí, že Festival Evolution je kvalitní značka, kterou zná celá republika. Vnímáme určitá omezení, jako může

být lokalita Praha, nebo termín (březen/září). Pro někoho je hlavní město daleko, jiný je v tomto termínu plně pracovně

vytížený, další má o víkendu jiné povinnosti. Proto jim jdeme vstříc. Pojďte s námi.



Facebook

Festival Evolution

Instagram

@festivalevolution

Kontaktujte nás

Festival Evolution s.r.o.

Sídlo: Na louce 453/16, 111 01  Praha 10 

Kancelář: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 e-mail: festival@evolution.cz

tel.: +420 222 311 108

www.festivalevolution.cz

Kontaktní údaje:


