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závěrečná zpráva



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum konání   
17. – 19. 4. 2015

PořaDatel akce 
Felicius Media s.r.o.

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

Počet vystavovatelů  384

Počet návštěvníků  15 598 osob

výstavní Plocha / čistá 3 948 m2
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Festivalový Program
•  3 dny
•  8 sálů
•  6 tematických okruhů
•  175 programů

 Biostyl 10. ročník veletrhu biopotravin a biokosmetiky
 ZDraví 10. ročník veletrhu zdravé výživy a zdravého životního stylu
 ecoWorlD 7. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje
 alternativa 11. ročník veletrhu alternativního životního stylu
 insPirace  5. ročník veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje
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Alternativa

Biostyl/Zdraví

Ecoworld

Inspirace

Každý rok děláme vše pro to, aby měl Festival Evolution profesionální zázemí i příjemnou atmosféru  
a stal se místem setkávání, vzájemné inspirace a dobití té správné energie. Letošní ročník byl nejúspěš-
nější v celé naší dvanáctileté historii, a to nejen v závěrečných číslech, ale také v ohlasech návštěvníků 
i vystavovatelů. Za to, že se festivalu daří, patří dík všem - vystavovatelům, přednášejícím, partnerům, 
návštěvníkům i mým kolegům z týmu. Rostoucí význam a prestiž festivalu pro nás nejsou jen pochva-
lou, ale také motivací a výzvou pro příští ročníky, ve kterých chceme dále růst. 

Těším se, že si společně nasadíme brouka do hlavy i v roce 2016…

Ctirad Hemelík
ředitel Felicius Media, s.r.o.



Porovnání s minulými ročníky

ročník 2011 2012 2013 2014 2015
Počet vystavovatelů 320 328 339 357 384
čistá výstavní plocha v m2 2 862 2 945 3 165 3 506 3 948
Počet návštěvníků 14 231 15 748 14 426 14 562 15 598

ZastouPené Země

14 zemí: Česká republika, Chorvatsko, Indie, Itálie, Kamerun, Kazachstán, Maďarsko, Německo, Nový 
Zéland, Peru, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, USA

vstuPné

Jednodenní základní: 200 Kč

Jednodenní snížené: 125 Kč (senioři, děti, mládež, studenti, ZTP)

Jednodenní zvýhodněné (po registraci): 150 Kč (po registraci na www.festivalevolution.cz)

vstupenka pro hosty vystavovatelů: 61 Kč (každý vystavovatel si mohl objednat vstupenky  
pro své hosty či zákazníky a následně je využít do soutěží či jako dárek k nákupu, atd. )

závěrečná zpráva 2015



Záštitu veletrhu Biostyl poskytl ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
organizátor: Felicius Media s.r.o., Felicius o.p.s.
Partner veletrhů: Incheba Expo Praha spol. s r. o.
hlavní partner veletrhu Zdraví: Herbadent s.r.o.
odborný partner veletrhu Biostyl: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
odborný partner veletrhu ecoworld: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
hlavní partner festivalového programu: Maitrea
Partneři: Occto s.r.o., Vstupenkov.cz, ProRegiony, Pražské Brány
spolupráce: Zelená domácnost, Goscha TV, Dajána, Zdravá potravina
hlavní mediální partneři: Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Regina, BigMedia spol. s r.o., regionální 
Deník
oficiální pramenitá voda Festivalu evolution: Rajec 
mediální partneři: Bio&Life, Bioměsíčník, Časopis pro Kvalitní život, Diastyl, Doktorka.cz, Enigma, Jóga 
Dnes, Medium, Meduňka, Miminko, Muscle & Fitness, Paní domu, Pravý domácí časopis, Regenerace, 
Regena, Sféra, Šifra, Tiscali, Úschovna.cz, Ve hvězdách & Lidový léčitel, Vědomí, Vlasta, Záhady života

PArtNEřI

PrOPAGACE

články a oDkaZy, PoZvánky, inZerce:

tištěná méDia 
AC24 - Vědomí, Bio and Nature, Bio&Life, Bioměsíčník, Blesk pro ženy, Brněnský deník, CITY magazín, 
Časopis pro kvalitní život, ČTK, Diastyl, Dieta, doktorka.cz - main page, Dotyk BYZNYS, E15, ekolist.cz, 
Enigma, Fit pro život, Glanc, hobby.cz - rady pro domov, zahradu a volný čas, Horeka, Chuť a styl, 
Chvilka pro tebe č 16., Jihlavský deník, Jóga Dnes, Květy, Lidový léčitel, Listy Prahy 1, Maminka,  
Medium, Meduňka, Metro, MF - CITY magazín, Miminko, Moje zdraví, Osobní rozvoj, Paní domu, 
Phoenix, Prague post, Právo, Pravý domácí časopis, Pražský deník, Pražský deník - příloha Čtení na 
víkend, Regena, Regenerace, Rodina DNES, Rychnovský deník, Sféra, Šifra, Tina, Týden, Ve Hvězdách, 
Vědomí, Vlasta, Záhady života, Zdraví, Zen magazín, Žena a život, Žena-in

roZhlas 
Partnerství: spoty + redakční podpora – Český rozhlas Regina, Český rozhlas Dvojka
Spoty: 500 vysílání - Blaník Praha a Střední Čechy, Blaník Severní Čechy, Blaník Východní Čechy, 
Blaník Západní Čechy, City Praha, Hitrádio Dragon ZČ, Hitrádio Faktor JČ, Hitrádio FM (Most/Labe), 
Hitrádio FM Plus  ZČ, Hitrádio Magic VČ, Hitrádio Magic Brno JM, Hitrádio Orion (Olomouc a Valaš-
sko) SM, Hitrádio Orion (Severní Morava) SM
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tv 
Reportáže a vstupy ve vysílání: ČT24, Nova TV, Prima TV, Cesty k sobě, Goscha TV

WeB 
akcuj.cz, a-kresba.cz, amylon.cz, animeevolution.com, asiayogaconference.com, avasa.cz, bbc.co.uk, 
bio&life.sk, bio-info.cz › Zprávy, blesk.cz, blogerky.cz, casopis.sifra.cz, celostnimedicina.cz,  
cista-voda-zdravi.cz, cloud9institute.cz, clubofbudapest.cz, clubofbudapest.org, cma.cz,  
ctiradhemelik.cz, dajanapraha.cz, darky-andel.eu, denik.cz, destination360.com › Events & Holidays, 
diastyl.cz, doktorka.cz - main page, dotyk.cz, drevoastavby.cz, dub.cz, duly.cz, ekamarad.cz, ekolist.cz, 
enduranceevolution.com, ententyky.cz, e-regena.cz, expats.cz, felicius.cz, festivalguide.cz ›  
Seznam festivalů, hajiru.cz, hobby.cz - rady pro domov, chytrazena.cz › Bydlení, idnes.cz - blogy,  
incheba.cz, inovativnivzdelavani.cz, jimehlavou.cz, joga.cz, jogadnes.cz, kafe.cz - časopis  
pro ženy, kalendarakci.atlasceska.cz, kinobox.cz, kudyznudy.cz, kukatko.cz, lecivedivadlo.cz, lidicky.cz, 
lifefood.cz, masaze.cz, miminko.cz, mojemedunka.cz, mothersinprague.cz, muscle-fitness.cz,  
navikend.cz, peknyden.cz, potkavejmese.cz, pragmoon.cz, praguecityline.cz, pravydomaci.cz,  
prazskypatriot.cz, radio.cz, regenerace.cz, rozhlas.cz - regina, sedmagenerace.cz, sféra.cz,  
sperkyzmexika.cz, spojujenasjoga.cz, superrodina.cz – main page, superrodina.cz, tealvpraze.cz,  
terapiemysli.cz, tiscalli.cz, tribune.cz - main page, tribune.cz › Denní zprávy › Kongresy, tyden.cz,  
tyden.cz › Relax › Cestování, vehvezdach.cz, vedomavyziva.cz, vedomi.cz, vlasta.cz, wellnesslife.cz, 
ac24.cz, bio-mesicnik.cz, casopiskvalitnizivot.cz, svetkolemnas.info,  zahadyzivota.cz, zenysro.cz,  
a další

internetové kamPaně 
1) PPC reklama - sklik – 1,6 mil zobrazení (ahaonline.cz, auto.cz, bio-info.cz, blesk.cz, esoterika.cz,  
 etarot.cz, fresh.iprima.cz, mineralfit.cz, novinky.cz, novinky.cz/koktejl, prozeny.cz,  
 prozeny.cz/magazin/krasa-a-moda, revue.idnes.cz, vitalia.cz, zeny.iprima.cz 

 aDWorDs – 1,6 mil zobrazení (akcniceny.cz, aktualne.cz, anonymousgoogle.com, bazos.cz, centrum.cz,  
 emimino.cz, impuls.cz, kompasslev.cz, mimibazar.cz, prask.net, rande.cz, seznamit.cz,  
 seznamka.cz, stesti.cz, vinted.cz)

2) Bannery a reklama na partnerských webech – 50 partnerských webů 
3) Bannery a reklama ve WSA síti – 35 webů 
4) Reklama na Úschovna.cz – fullbranding main page 
5) Facebooková reklama – osloveno 2,3 milionu uživatelů, přes 5,4 mil. zhlédnutí

Direct mailing 
více než 1 500 000 uživatelů zajímajících se o dané obory, kontaktní databáze Felicius Media

inDoor a outDoor 
Plakáty a1 – nosiče, rondely, sloupy (výlep Praha + střední Čechy) – 400 ks – duben 
Plakáty a3 – čekárny a ordinace (výlep Praha) – 100 ks – březen, duben  
Billboardy, Bigboardy,  smartboardy – (výlep ČR) – 39 ks – březen, duben 
clv – výlep před obchodními centry – 5 ks – březen, duben 
lightboxy – výlep na silničních tazích Praha – 40 ks – březen, duben 
variapostery – nádraží (výlep ČR) – 105 ks – duben 
tramvaje  – výlep Q-size (Praha) – 40 ks – březen, duben 

letáky 
leták 1 - formát A5 – náklad 10 000 ks – distribuce prodejny zdravé výživy, čekárny a ordinace  
u lékařů, vklad do časopisu Regenerace atd.

leták 2 - formát DL – náklad 5000 ks – distribuce Noční běh pro Světlušku, prodejny, knihkupectví, 
čajovny, knihovny, kluby, školy, hotely, atd.

veletržní sPeciál 
Veletržní speciál – elektronický a tištěný. Distribuce nákladu 4 000 ks do knihoven, restaurací, klubů, 
obchodů, atd., dále v místě konání

Festivalový speciál Přijďte si protáhnout tělo!

V sále S4 nabídneme mnoho workshopů  

a ukázkových lekcí – pohybových, terapeutických  

i múzických. Vyzkoušet si můžete jógu pro děti  

i dospělé, taiji, cvičení Osho divine healing  

a OM healing, meditační techniky, seznámíte se  

s tajemstvím tantry a orientálním tancem, pro ro-

diny budou připraveny intuitivní hry pro rodiče 

a děti. Chybět nebude ani muzikoterapetuický 

workshop a nebo workshop o zásadách bezpeč-

ného chování a technikách sebeobrany. 

OVOcňáK 

– ČiSTě 

PřírODNí 

MOšT 
Ovocňák je 100% přírod-

ní šťáva, bez přidané vody, cukru, konzervantů 

nebo jiných chemických látek. Jedná se pouze  

o čistý produkt z ovoce nebo zeleniny. 1 litr šťá-

vy je vyroben z cca 1,6 kg čerstvého ovoce a ze-

leniny. Ovocňák je držitelem ocenění Regionální 

potravina Zlínského kraje pro rok 2012, národní 

značky kvality KLASA a nově i značkou Česká chu-

ťovka 2013 za jablko - rakytník. Na výběr máte  

z 15 různých variant moštů v 3L, 5L a 10L balení 

a vybrané druhy i v 200ml balení s brčkem. Ten-

to rok vám přinášíme novinku – ovocné pyré 

(přesnídávku) ve vybraných variantách v 200 ml  

i BiB balení jako výbornou svačinku. 

www.ovocnak.cz  stánek PK01

Automatická kresba 

jako zrcadlo duše

Když se díváme do zrcadla, vidíme svůj zevnějšek 

a leckdy přemýšlíme, co by se na něm dalo vylep-

šit. Když vytvoříme obraz, spatříme svoji duši prá-

vě teď v tomto okamžiku, se vším, co ji těší i trápí. 

Pojďte zkusit zkultivovat svoji duši tak, aby poci-

ťovala bezpečí, pohodu a pocit naplnění právě 

teď a tady… www.pastelovysvet.cz  Přednáška 

Jarmily Beranové, sobota sál S5 - od 16 hodin

Nenechte si ubližovat!   

Jakub Otipka je ředitel a hlavní instruktor české 

pobočky Krav Maga Global. Pro práci v této oblas-

ti se rozhodl již jako mladý poté, co byl brutálně 

napaden. Je autorem projektu, který řeší násilí na 

ženách, dětech i seniorech a to nejen teoreticky, 

ale i prakticky. Pro ženy jsou připraveny semináře, 

kurzy, akce, kde se naučí pravidlům bezpečného 

chování a technikám sebeobrany. 

www.krav-maga.cz  Pátek Sál S4-od 13,15 hod. 

a Sál S7 od  17 hod. 

Přijďte si namalovat obraz!

Přijďte si s Artvive 

vyzkoušet malbu 

technikou Dry brush, 

která vám umožní 

dosáhnout neuvě-

řitelně realistické-

ho výsledku, nebo 

metodou Boba Ro-

sse, kterou můžete 

malovat překrásné 

krajiny, květiny nebo zvířata. Budete malovat pod 

vedením zkušené instruktorky Martiny Beckové  

a zkušeného instruktora Pavla Michalici. A opět 

budeme soutěžit o jednodenní kurz olejomalby 

dle vlastního výběru! Registrovat se můžete na 

www.artvive.cz  Worshopy můžete navštívit na 

stánku LK39 – během celého festivalu

Novinkou značky Kitl je si-

rup na povzbuzení - přírodní 

alternativa energetických 

nápojů. Jedna láhev odpo-

vídá zhruba 20 plechov-

kám. Životabudič pro muže 

obsahuje hroznovou šťávu  

z červených hroznů, výtaž-

ky z bylin s povzbuzujícím 

účinkem a přírodní kofein  

z kávovníku.  Oproti tradiční-

mu Kitl Životabudiči má vyš-

ší obsah kotvičníku zemního 

(tribulus terrestris), který je 

znám svými afrodiziakálními 

účinky. Sirup má rozmanité 

využití, lze jej podávat např. se 

studenou vodou, v horkém čaji nebo jej použít jako 

přísadu do koktejlů.  

www.kitl.cz  Stánek PK06

Festival Evolution, 17. - 19. 4. 2015 Výstaviště Praha – Holešovice, pá+so: 10 – 19 hod., ne: 10 - 18 hod., www.festivalevolution.cz

Andrew Barnes, mezinárodně uznávaný sexuolog, 

expert na partnerské vztahy a tantrický a sexuální 

kouč, povede přednášku o fungování lidského těla 

a sexuality na fyzické, emoční a energetické úrovni.  

Porozumění dynamice mužské a ženské polarity 

vám může pomoci k větší hloubce ve vztazích. Může 

to způsobit obrovský rozdíl v komunikaci, v tom jak 

vyjadřujete svou pravdu blízkým lidem ve vašem 

životě a jak zažíváte proud své sexuální energie 

během milování. Ve workshopu Tanec blaženosti 

se dozvíte, jak nám pomáhá Orgasmická Meditace 

Dechu a Tance prozkoumat stavy vyššího vědomí. 

www.andrewbarnes.cz  Sobota 18. 4. od 14:00  

- hlavní sál, workshop  sobota od 16,20 – sál S4

rozpalte své  

vztahy i sexualitu!

Endala, integrální  

medicína 21.století
MUDr. Jan Vojáček vystudoval 

klasickou medicínu, ale žije 

s myšlenkou komplexního pří-

stupu k lidskému zdraví, s myš-

lenkou, že je potřeba ke každé-

mu přistupovat individuálně  

a s respektem k jeho osobní-

mu příběhu.   Integrální me-

dicína je moderní medicínský 

přístup založený na přesvěd-

čení, že na začátku sebesložitějšího problému 

může být triviální příčina a že na každou nemoc 

existuje lék. Klienta vnímá jako unikátní bytost, 

poskytuje komplexní, ale přísně individuální péči. 

Vždy s léčbou aktuálních symptomů identifikuje 

řetězec stresových civilizačních či jiných faktorů, 

které vedou k poruše vnitřní rovnováhy projevu-

jící se jako nemoc.  

www.endala.cz  Pátek Hlavní sál od  18 hodin 

BABSKé rADy PrOFESOrKy  

STrUNEcKé

Autorka řady populárně naučných bestsele-

rů sdělí posluchačům netradiční informace  

o levných a zdravých potravinách i o jídle jako 

léku v prevenci civilizačních nemocí. Rodiče se 

dozvědí, jak nepoškozovat zdraví svých dětí  

a seniorům poskytne prof. Strunecká rady, jak 

zdravě stárnout. sobota Sál S5 – 14,40 hod

KiTL ŽiVOTABUDiČ PrO MUŽE

Gabriela Filippi:  

Dar z nebes 

Příběh radosti, který začal slzami, vznikl na motivy 

knižního bestselleru a zaznamenává pozoruhod-

né vyprávění o životě po smrti. Diváci se seznámí 

se skutečnostmi, které vrhají světlo na tajemství  

posmrtného života. Tyto poznatky mohou být 

zdrojem porozumění velmi potřebného pro dneš-

ní svět a zejména pro ty, jejichž blízcí již odešli. 

Hrají, tančí a zpívají : Gabriela Filippi a Patrik KEE. 

www.lecivedivadlo.cz 

Sobota Hlavní sál – od 18 hodin

Organiz
átoři:

Partneř
i:

Mediální  

partneř
i:

závěrečná zpráva 2015

Praktické rady pro úspěch 

od tří TOP osobností 

Jak dosáhnout úspěchu? Několik konkrétních té-

mat a oblastí, o kterých promluví každý z řečníků, 

poskládá mozaiku, která může být receptem či 

směrovkou pro kohokoli bez ohledu na zaměření 

či obor.  O své reálné zkušenosti se s vámi podělí tři 

profesionálové – špičky  svého oboru:

Jan Mühlfeit - Top Manažer, bývalý šéf evropského  

Microsoftu Mark Dzirasa - Top Mentor, populární spíkr 

a autor bestsellerů 
Marián Jelínek - Top Trenér, osobní kouč Jaromíra 

Jágra www.MysleniUspechu.cz    

Neděle Hlavní sál – od 16,30 hod. 

Dalibor Gondík a Varhan 

Orchestrovič Bauer  

na Festivalu Evolution

akceroku

Ecoworld

Osobní rozvoj
Alternativa

festivalový speciál

17. – 19. 4. 2015
 Výstaviště Praha Holešovice

www.festivalevolution.cz

Biostyl | Zdraví

Ročník 11 / duben 2015 / zdaRma 

Jak se nestat pacientem 

podle MUDr. Jana Hnízdila?
MUDr. Jan Hnízdil je známý 

český celostní a rehabili-

tační lékař, jeden z prů-

kopníků české komplexní  

a psychosomatické medicí-

ny a také autor a spoluautor 

celostně-medicínsky zamě-

řených odborných a popu-

larizačních knih. Zjistil, že  

konvenční medicína sice 

hodně léčí, ale málo uzdravu-

je, a že se pacienti stále vra-

cejí. Hledal změnu a našel ji  

v celostní medicíně. Se svými pacienty je zvyk-

lý si povídat a nahlížet jejich nemoci jako vo-

lání po změně. Nemoc je podle něj informací  

o tom, jaký člověk je, jak a v jakých podmínkách 

žije, kde dělá chybu.  Přednášku hudebně dopro-

vodí  Karel Richard Marinov a Ladislava Písnička 

Svobodová.  www.hnizdo-zdravi.eu  

Pátek Hlavní sál od 15,45 hod. 

Český moderátor, herec, bavič a zpěvák Dalibor 

Gondík na sebe prozradí, jak a proč změnil celý 

přístup k životu – ke stravě, ke sportu, ke vztahům  

i k práci. Varhan Orchestrovič Bauer, který je hu-

debníkem, skladatelem, aranžére a dirigentem, 

bude mluvit o tom, co ho inspiruje a co v něm 

probouzí kreativitu. Společnou besedu s názvem  

Jak jíme, jak žijeme, jak myslíme? moderuje Petra  

Kruntorádová. 
Pátek Hlavní sál – od 14,30 hod. 

Meditace – Nar se 

Nárajan – od lidského 

k božskému
Mahamandaleshwar Swami Vivekpuri, jeden z nej-

významnějších představitelů Jógy v denním živo-

tě, pohovoří o meditaci jako cestě člověka k Bohu. 

Podělí se s námi o své bohaté zkušenosti a bude 

nás inspirovat k pokroku na duchovní cestě.

www.joga.cz  Sobota Hlavní sál – od 12,30

Vladimír 518: Kmeny

Kniha s názvem Kmeny 

představuje ve fotogra-

fiích a textech aktuál-

ní podobu pražských 

komunit od hip hopu  

a hardcore, přes gotiky  

a neohippies, až po mo-

torkáře, fanoušky tunin-

gu či milovníky japon-

ské popkultury. Jejich 

vizuální a životní styl mapuje více než tři sta 

barevných snímků fotografa Tomáše Součka. 

Co se Vladimír 518 dozvěděl při bádání a hle-

dání vám při projekci fotek povypráví osobně. 

www. biggboss.cz    
Neděle Hlavní sál – od 12,30 hod

Libor Malý: Je čas 
změnit směr

Svět se mění. Jemné změny pozorujeme už teď  

a větší jsou možná za dveřmi. Pokud chceme tě-

mito změnami projít v harmonii a žít ve štěstí, 

musíme se transformovat také. Jak? Změnou pa-

radigmatu našeho chování. Od braní k dávání, od 

konzumování ke sdí-

lení.  Libor Malý (pů-

vodně podnikatel) 

se dnes plně věnuje 

rozvoji ekonomiky 

daru a podpoře filan-

tropických projektů, 

které ho oslovují svou 

pozitivní energií.  
www.hearth.net  

Neděle Hlavní sál  
– od 13,30 hod.

Petr Fořt: K čemu jsou diety a co dělat,  

aby nám děti netloustly?

K čemu jsou diety? Laické i odborné výživové „tápání“ je paradoxem moderní doby. 

To, co si můžete díky internetu přečíst, dokazuje, že ve výživě je totální zmatek. De-

setiletí výzkumu důsledků vlivu stávající výživy a životního stylu na zdraví jako by 

neexistovala. Hlavním mottem přednášky „Aby nám děti netloustly“ je „za zdra-

vou výživu a životní styl děti odpovídají jejich rodiče“ a nejdůležitějším bodem 

přednášky je doporučení, jak se vyhnout rizikům současného způsobu stravování.  

sobota  Hlavní sál - 11,30 - Aby nám děti netloustly   neděle  Sál S6 - 13,30 - K čemu jsou diety? 



PrEZENtACE VystAVOVAtELů

WeB: www.festivalevolution.cz – více než 120 000 unikátních návštěvníků 
FaceBook: Festival evolution – aktuálně 8 280 relevantních uživatelů

1.   zveřejňujeme v sekci Novinky
2.   Web festivalu – zveřejnění vystavovatelů, čísla stánku a webových stránek v sekci vystavovatelé
3.   Facebookové stránky – zveřejňování novinek z veletrhu
4.   Festivalový speciál – prezentace v rubrice Okénko vystavovatelů
5.   Tiskové zprávy – uvedení novinek
6.   Festivalový průvodce – základní zápis vystavovatelů zdarma, možnost různých typů inzercí
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, …
9.   Možnost poskytnout ceny do soutěží
10. Další marketingové aktivity

NÁVštěVNICKé sOutěžE

soutěž pro návštěvníky festivalu 
Výhercům bylo rozdáno více než 30 atraktivních cen v průměrné hodnotě 1 - 2 tisíce Kč

CENY POSKYTLI VYSTAVOVATELÉ: 
herbadent, Pastelový svět, mary kay, alhambra, feel eco, kitl, childs Farm a superpotraviny naturalis

4

5



Internetový formulář vyplnilo 1725 osob.

NÁVštěVNICKÁ stAtIstIKA

FEstIVAL EVOLutION - FEstIVALOVý PrOGrAm

Programová část:  
8 pódií, 175 programů, 6 tiskových konferencí, 16 zahraničních a 182 českých účinkujících, 5 výstav, 
11 autogramiád, 11 workshopů, 4 interaktivní dílny. 

Festivalový program se věnoval širokému spektru témat - vedle sebe se představili tradiční lékaři  
a terapeuti, společně s nimi odborníci na alternativní léčbu a celostní medicínu. Vystoupili specialisté 
na osobní rozvoj nebo koučování, byly zařazeny přednášky zaměřené na nové trendy v dětské výživě, 
vzdělávací kurzy a metody rozvoje dětského potenciálu. 

Na hlavním pódiu se představila řada známých osobností, jako například Dalibor gondík, varhan  
orchestrovič Bauer, antonín Baudyš a gabriela Filippi. Velký ohlas měly přednášky muDr. Jana hnízdila, 
prof. anny strunecké, ing. hany střítecké nebo dr. Petra Fořta, z oblasti osobního rozvoje návštěvní-
ky zaujali Jan mühlfeit, mark Dzirasa, libor malý, nebo jeden z nejvýznamnějších představitelů Jógy  
v denním životě mahámandaléšvar svámí vivékpurí.
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NÁVŠTĚVNÍCI PODLE KRAJŮ

Praha Středočeský

Ústecký Královehradecký

Moravskoslezský Plzeňský

Pardubický Jihomoravský

Olomoucký Liberecký

Jihočeský Vysočina

Karlovarský Zlínský

zahraničí

návštěvníci PoDle kraJů
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10%

ODKUD JSTE SE O FESTIVALU DOZVĚDĚLI?

z tisku

z internetu

z venk.reklamy

od známých

oDkuD Jste se o Festivalu DoZvěDěli?



U Zásobní zahrady 15 
130 00 Praha 3 

T  +420 222 311 108 
M  +420 774 846 634 

E  festival@feliciusmedia.cz  
www.festivalevolution.cz

Felicius media s.r.o.

KONtAKty NA OBCHODNÍ tým

ctirad hemelík  ředitel společnosti 
+420 222 311 108 festival@feliciusmedia.cz  

alžběta syrovátková manažerka veletrhu 
+420 774 846 634 alzbeta@feliciusmedia.cz

sandra Dangová  obchodní oddělení 
+420 731 344 235 sandra@feliciusmedia.cz

gabriela kolářová  média, PR, program 
+420 606 666 214 gabriela@feliciusmedia.cz 

Daria heřmanová  program 
+420 603 501 572 daria@feliciusmedia.cz

Jan Zeman    marketing, média 
+420 776 785 729 jan.zeman@feliciusmedia.cz

michal hájek   fakturace, platby 
+420 777 264 479 michal@feliciusmedia.cz

katalog, grafické práce studio Occto... s.r.o. 
+420 214 471 413 occto@occto.cz

datum konání  
příštího ročníku: 8

18. – 20. 3. 2016
 Výstaviště Praha Holešovice


