
Kontaktujte nás: 
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
CZ – 603 00 Brno
tel.: +420 541 152 781
Fax: +420 541 153 068
e-mail: sport-life@bvv.cz
www.sport-life.cz

DoproVoDná show
spojená s jedinečnými zážitky

  Více než 20 interaktivních expozic různých sportů - badminton, 
stolní tenis, headis, skimboarding, šplh, veslování, h.e.A.t., 
slack line, bojové umění, hokejbal, a další

 Testovací zóny outdoorového vybavení a oblečení
 MtB a BMX Freestyle aréna
 Závody v boulderingu
 Zdravotní diagnostika
 Více než 15 školních turnajů a závodů
 Národní šampionáty a exhibiční závody
 Barmský most, kmenové lezení, lezecká stěna, lanová dráha
 Běžecké závody
 Bohatý program pro rodiny s dětmi
 show potápěčů a aquabel
 Vzdělávací programy výukové zóny pro děti a mládež
 street sporty (skate, streetball, parkour, in-line zóny) a kultura
  Autogramiády, rozhovory a osobní setkání se sportovními 
legendami a hvězdami
 Festivaly a semináře
  Více než 100 workshopů, tanečních vystoupení a soutěží 
v rámci Dance life expo
   a mnoho dalšího - BUĎTE U TOHO!
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trade & show
Dance event

Festival zábavy
games / music & fun

Veletrh divadelní
a jevištní techniky

Mezinárodní výstava karavanů
a obytných automobilů
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 sporT LIFe

 caraVanInG brno

 Dance LIFe eXpo

 In-joY

 TheaTre Tech

67,1%

•	 prezentace sportovního vybavení pro outdoor, indoor, zimní, 
letní,vodní halové a adrenalinové sporty

      prezentace fitness 
    zdravotní diagnostika
    testování elektrokol
•	 více než 42 tisíc aktivních a sportujících návštěvníků 
  oslovte cílovou skupinu zákazníků
   zvyšte prodej Vašich produktů
•	 osobní setkání se zákazníky a sportovními nadšenci
   představte své portfolio zastoupených značek 
   podpořte image značky a prestiž firmy 
•  desítky sportovních hvězd a známých osobností
   zviditelněte se v médiích společně s veletrhem 
•	 stovky doprovodných aktivit
   propagujte značky prostřednictvím interaktivního programu 
   ukažte, v čem jste výjimeční 
•	 zastoupeno na 48 druhů sportů
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sPORT life – tADy Musíte Být!

sporT Life to jsou prvotřídní sportovní značky a vybavení, národní šampionáty
a exhibiční závody, tradiční i netradiční a adrenalinové sporty, trendy ve zdravotním
stylu a sportu, hlavně spousta sportovních hvězd a zážitků pro tisíce 
sportovních fanoušků…
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Turistika a horolezectví

Zimní sporty

Fitness a rehabilitace

halové a míčové sporty

Vodní sporty

cyklistika

ostatní sporty

služby v oblasti sportovních aktivit

služby – pojištění, vzdělávání, turistické regiony
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Zájem o jednotlivé oborysPORT Life:
zážitky
a adrenalin
pro všechny

VeLeTRh VysTAVOVATeLé VýsTAVNí PLOchA
sporT Life 135 17 227 m2
caravaning brno 36 6 115 m2
Dance Life expo
In-joY 29 10 986 m2

Theatre Tech 25 787 m2
ceLkeM 225 35 115 m2


