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     10 plných hal

     43 500 návštěvníků

     Více než 500 zastoupených značek

     50 druhů sportů

     800 běžců v rámci 5 běžeckých závodů

     Stovky doprovodných aktivit

     Adrenalinové sporty

     Nové trendy ve zdravém životním stylu

     Nové taneční rekordy 

      Evropa 2 Show stage se stovkou 
unikátních vystoupení

     Velkolepá fitness zóna

     Agrotec SPORT Life Rally Show

     Mistrovství ČR v PC hrách

     Sraz youtuberů

Výstaviště ožilo
sportem, tancem a zábavou



NEjVíCE NÁVšTěVNíků jE VE VěkU Od 21 dO 50 LET!

NÁVšTěVNíCI PřIšLI NAkOUPIT SPORTOVNí OBLEčENí, 

VYBAVENí PRO CYkLISTIkU, ZImNí SPORTY, hOROLEZECTVí A TURISTIkU. 

    VELmI POPULÁRNí 

SPORTOVNí TémA BYL Běh.
    VELké PROCENTO NÁVšTěVNíků ZAjímALY kARAVANY, OBYTNé PříVěSY A dOPLňkY.

       30% NÁVšTěVNíků NAVšTíVILO VELETRhY PORVé!

78% NÁVšTěVNíků POVAžUjE 

VELETRhY ZA LEPší NEž 

V mINULýCh LETECh.

SPOkOjENO S NÁVšTěVOU 
88% NÁVšTěVNíků. 

71%   NÁVšTěVNíků VELmI SPOkOjENO 

SE SPORTOVNím A dOPROVOdNým 

PROgRAmEm FESTIVALU. 

NÁVšTěVNík STRÁVIL NA VELETRhU     PRůměRNě 6,7 hOdIN!
80% NÁVšTěVNíků 

dEkLARUjE účAST 
I V PříšTím ROCE!!!

Postřehy z veletrhu



Cíle návštěvníků

Theatre Tech

Caravaning Brno

Dance Life Expo

IN-JOY

SPORT Life

Nákup sportovního vybavení

Informace o karavanech

Účast na doprovodném programu

Zábava, hraní her, tanec

Podle níže uvedeného statistického grafu je zřejmé, že největší pozornost 
návštěvníci věnovali veletržní části SPORT Life a Caravaning Brno. 

Každoročně však roste i počet návštěvníků dalších tří akcí
- Dance Life Expo, In-Joy a Theatre Tech. 
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Cyklistika

Turistika a horolezectví

Zimní sporty

Fitness a rehabilitace

Halové a míčové sporty

Vodní sporty

Ostatní sporty

Služby v oblasti sportovních aktivit

Poradenství, pojištění, vzdělávání a turistické regiony

Obytné automobily a přívěsy

Doplňky a příslušenství obytných automobilů

Pronájmy obytných automobilů a přívěsů

Světelná technika, efekty

Jevištní a divadelní technologie

Akustická a zvuková řešení

Eventové a rentálové služby

Hudba

PC hry, herní SW

Streetové sporty

Běžecké aktivity

Tanec, taneční školy

Taneční výbava, oblečení a doplňky

Ostatní

2014 2015

Obory zájmu návštěvníků



OhLASY VYSTAVOVATELů
AXON, p.klečák
Podle mě se to výrazně zlepšilo oproti předešlým létům. Letos proběhlo setká-
ní super lidí, kteří mají zájem o sport. Byla docela vysoká konkurence, ale to 
mi vůbec nevadilo, jelikož se moje firma dobře uplatnila. Příští rok se plánu-
jeme zúčastnit a vezmu s sebou i celou rodinu, protože si zde najde to svoje. 

SWEEP + FAkE, p. komrzý
Byl jsem velice spokojen, tento festival mám rád a vždy jsem měl. Velice pozitivně mě 
překvapil počet návštěvníků. 

hUdY, p.Sekanina
Výborná návštěvnost! Co se týče služeb, byli jsme velice spokojeni. Už na veletrhu vystavujeme 
sedmým rokem, takže prostě super akce a rozhodně lepší návštěvnost, oproti předešlým létům. 

 

dECAThLON, p. Bláha
Za mě super. Kompletně skvěle zorganizovaná akce – jak služby, tak mediální kampaň na 
netu, billboardy, FB. Sobota návštěvnicky skvělá, neděle trochu slabší. Jen mi vadilo, že 
některé firmy zde prodávají staré zboží, neaktuální kolekce. A potřebovali bychom větší 
zázemí na různé krabice a naše věci. Ale celkově spokojenost. 

 

INTREA-PIkO/YEdOO, pí.koblížková
Předloni jsme si říkali, že půjdeme naposledy, ale loni bylo mnohem více lidí! Byli jsme 
nadšení a proto jsme si řekli, že do toho půjdeme tento rok znovu. Je fajn, že jste přilákali 
lidi, protože co si budeme povídat, v České republice jdou výstavy a festivaly dolů, takže 
palec nahoru za SPORTlife, který přilákal tolik lidí, byli jsme nadšeni. 

 

jAWPRO, p.Schril
Byl jsem velice spokojen, naše prezentace se hodně povedla. Dokázali jsme lidem, že se 
brandy šíří společností. Za mě velice ok a slušná akce. 

mEVA, p.kinderman
Celkově o hodně lepší, než rok minulý. Vetší mediální podpora, více známých osobností, 
což přilákalo hodně lidí. Velice pozitivní festival a rozhodně se účastníme i příští rok. 



Bago, pí.Roubíčková
Byli jsme celkově spokojeni. Jediné co, tak návštěvnost v tomto roce nebyla úplně naše 
cílová skupina. Od toho se pak odvíjela i prodejnost našich věcí, ale nic to nemění na tom, 
že se nám zde tento rok líbilo.

 

mEATFLY, p.Formánek
Podle mě super návštěvnost, máme fůru nových kontaktů, takže panuje spokojenost. Naši 
lidé jen nebyli moc nadšení, že bylo tolik lidí, nestíhali se všem plně věnovat, ale i tak jsme 
to zvládli. Z hlediska vystavovatele a firmy super akce.

 

FitPRO CZECh, p.Ulrich
Byli jsme spokojeni, moc! Byl jsem naprosto nadšení, jak dokáží být nějací lidé zapálení 
do sportu a to se mi velice líbilo. Z naší strany nemohu nic vytknout, byl jsem spokojen, 
takže velice pozitivní ohlas.  

 

OdLO, p. dolanská
Musím říci, že to bylo dobrý. Slušný fesťák. Co se týče služeb ze strany BVV, tak jsme 
neměli připomínky a návštěvnost byla obrovská. Určitě se plánujeme zúčastnit i příští rok. 

 

BV import, p. Buriánek
Super akce, návštěvnost veliká, byl jsem velmi překvapen – pozitivně. Za mě rozhodně 
OK akce!

 

SANASPORT,  čeněk šenkyřík
Letos to byla již naše šestá účast a hodnotíme ji kladně. Součástí naší prezentace byly opět 
žádané vyšetření chodidel pomocí diagnostiky došlapu, které poskytujeme všem zájem-
cům o typologicky nejvhodnější obuv zcela zdarma. Investice do tohoto programu včetně 
prezentací jednotlivých zastoupených sportovních značek se nám vyplácí, návštěvníci mají 
z čeho vybírat a je u nás stále plno. Jsme tady spokojeni a již se těšíme na příští ročník. 

OhLASY VYSTAVOVATELů



OhLASY CELEBRIT
dominik Nekolný, mistr světa BmX
Pro mě je SPORT Life nejlepší sportovní veletrh ve střední Evropě. Nejen kvůli vysoké 
návštěvnosti, ale hlavně díky tomu, že kromě zaměření na obchodníky se veletrh hodně 
věnuje mládeži, které podsouvá opravdu maximum aktivit. Vystupuji zde už několik let a 
každým rokem mi přijde veletrh lepší a lepší. 

 

hanka kynychová, fitness trenérka
Já se účastním každý rok. V loňském roce jsem běžela Maminy Run a v letošním roce to 
byla olympiáda s dětmi. Bylo skvělé vidět, jak jsou děti nadšené. Je dobře, že existuje akce 
kde se propojuje sport, tanec, zábava a zdravý životní styl.



   Gala vystoupení baletních souborů 
7 divadel

   Taneční rekord s Mádlem a Sokolem 
s 1216 tančícími návštěvníky

   Stepařský rekord s 203 stepujícími

   150 tanečních vystoupení 

   150 workshopů

   POLE Stars 
– mezinárodní soutěž v poledance

   Massage Dance Industry 
– velkolepá afterparty

   Desítky zahraničních hvězd

   Stovky účinkujících

   IDF European Cup 2015 
– oficiální evropský tanenční pohár



OhLASY

martin kolda, ART4People
DANCE LIFE EXPO (DLE) je jedinečný projekt, který spojuje taneční sféru napříč všemi 
žánry a je určen jak pro širokou tak i odbornou veřejnost. Během letošního 4. ročníku 
měli návštěvníci možnost zhlédnout stovky vystoupení a show, navštívit desítky 
profesionálních seminářů a workshopů, či zúčastnit se několika velice prestižních 
mezinárodních soutěží. DLE je také hostitelem jedinečného projektu GALA PŘED-
STAVENÍ BALETNÍCH SOUBORŮ, při kterém se na jednom místě představily nejlepší 
profesionální soubory z celé ČR. Letos  se prezentovaly baletní soubory Národního 
divadla Praha, Národního divadla Brno, Divadla F.X.Šaldy Liberec, Divadla J.K.Tyla 
v Plzni, Jihočeského divadla, Moravského divadla Olomouc a Pražského komorního 
baletu. DANCE LIFE EXPO je progresivně se vyvíjejícím festivalem, který nemá ve 
světě obdoby a my jsme hrdí, že jsme součástí takovéhoto projektu.

daniel Borak, stepař
Bylo úžasné vidět všechny lidi různých uměleckých světů na jednom místě. Lidé, 
kteří navštívili DanceLife Expo mají společnou jednu věc: vášeň a lásku k umění. 
Celá akce byla protkaná pozitivní energii, proto doufám, že budu mít příležitost 
vrátit se i příští rok!

jiří mádl, herec
Přišel, tančil, zvítězil – a tak jsme to s Ondrou chtěli. Zdravíme Geňu!

Ondřej Sokol, herec
Tahle záležitost mě doslova nabila. Vzal jsem do Brna i obě své děti a ty prosily, 
zda bychom takové akce mohly navštěvovat častěji. Tak bych prosil dvakrát do roka!



  Mistrovství ČR v PC hrách

  30 vystavovatelů v rámci herní zóny

  Sraz youtuberů

   Workout, Freestyle footbag, Freestyle 
fotbal, Yo-yo

  Street Dance Factory



OhLASY

Eva decastelo, moderátorka
Poprvé v životě jsem se zúčastnila jakéhokoliv pokusu o rekord, který navíc padl a 
to nadšení málem zbořilo výstaviště. A co bylo vtipné, poznala jsem idoly svých dětí 
– youtubery! Doma mi potom děti vyčetly, že jsem je měla vzít s sebou.

 

Lukáš Pleskot, Playzone
Za nás hodnotím akci jako podařenou, v sobotu byla skvělá návštěvnost a letošním 
zpestřením se stalo i sobotní setkání youtuberů.

Tomáš Ali Zvelebil, Prima Cool – hrajme s Alim
Spolu s účinkujícími našeho pořadu na Prima COOL, se každý rok účastníme celé 
řady festivalů, akcí a setkání s fanoušky. Na In-Joy jsme letos zavítali poprvé a 
byli nesmírně mile překvapeni. Vynikající návštěva, perfektní organizace, strhující 
program, zakončený rekordním tanečním vystoupením. Skvělá atmosféra po celou 
dobu. In-Joy je podnik spojující publikum, vystavovatele a účinkující smysluplným 
způsobem, který je u nás zcela unikátní. Krátce po skončení letošního ročníku 
jsme začali plánovat naši, rozšířenou a bohatší, účast na příští rok, protože u toho 
jednoduše nemůžeme chybět. Už po první návštěvě je In-Joy jedničkou v našem 
kalendáři akcí na příští rok.

 



Opět se na Vás budeme těšit

4.- 6.11. 2016
www.sport-life.cz

videoklipy zde >>

http://www.bvv.cz/sport-life/video-sl/
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