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SPORT Life to jsou prestiÏní sportovní znaãky, ‰piãkové vybavení, 
exhibiãní závody, známí sportovci, adrenalinové v˘kony a spousta
sportovních záÏitkÛ pro tisíce sportovních fanou‰kÛ…

● prezentace sportovního vybavení pro outdoor, indoor, 
zimní a letní sporty

prezentace cyklistiky a lodí

● osobní setkání se zákazníky a sportovními nad‰enci

● bohat˘ doprovodn˘ program
● aktivní zapojení náv‰tûvníkÛ v rámci prezentace va‰í firmy
● moÏnost prezentace netradiãních sportovních disciplín
● setkání s vrcholov˘mi sportovci a znám˘mi osobnostmi

●  více neÏ 35 tisíc náv‰tûvníkÛ se zájmem o sport

●  spojení s festivalem zábavy IN-JOY
● zv˘‰ení náv‰tûvnosti
● nové cílové skupiny náv‰tûvníkÛ

Tady musíte b˘t

SPORT Life - zážitky a adrenalin pro všechny!



Náv‰tûvníci Statistika 2013Vystavovatelé

náv‰tûvníkÛ z           zemí

akreditovan˘ch novináfiÛ

35 689

127

13 veletrh
vystavo- v˘stavní
vatelé plocha

SPORT Life 155 12 130 m2

Caravaning Brno 36 6 189 m2

Dance Life Expo 34 7 765 m2

CELKEM 225 26 084 m2

Turistika a horolezectví

Zimní sporty

Fitness a rehabilitace

Halové a míãové sporty

SluÏby v oblasti sportovních aktivit

Vybavení a potfieby pro cyklistiku

Tanec, taneãní ‰koly, taneãní v˘bava 6 %

18 %

4 %

5 %

11 %

13 %

13 %

Zájem o jednotlivé obory
63 %23 %

10 %

4 % Hlavní cíl
náv‰tûvy

SPORT Life
Caravaning Brno
Dance Life Expo
Doprovodn˘ 
program



ZVAÎUJETE ÚâAST 
NA VELETRHU?

Sportovní show, jedineãné záÏitky a adrenalin

● Více neÏ 20 interaktivních expozic rÛzn˘ch sportÛ - badminton, 
stolní tenis, streetbal, bojové umûní, florbal a dal‰í

● Show potápûãÛ a nûÏn˘ch aquabel
● Barmsk˘ most, kmenové lezení, lezecká stûna, lanová dráha
● Air track - gymnastická trampolína
● Testování outdoorového vybavení
● Autogramiády, rozhovory a osobní setkání se sportovními 

legendami a hvûzdami souãasn˘mi i budoucími
● Více neÏ 100 workshopÛ, taneãních vystoupení a soutûÏí 

v rámci Dance Life Expo
● Street sporty (skate, streetball, parkour, in-line apod.) 

a kultura, hudba a poãítaãové hry v rámci festivalu zábavy IN-JOY

●●● a mnoho dal‰ího - BUëTE U TOHO!

KONTAKTUJTE NÁS!
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