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VÝSTAVIŠTĚ OVLÁDNUTO 
SPORTEM, TANCEM 
A ZÁBAVOU
→ 10 plných hal
→  rekordní návštěvnost – 46 044 návštěvníků
→  50 druhů tradičních i netradičních sportů
→  stovky doprovodných aktivit
→  řada známých osobností
→ haly adrenalinových sportů
→  fitness zóna
→  Agrotec SPORT Life Rally Show
→  hvězdný flash mob s Kohákem, Pavláskem a Sokolem
→  3 stage plné tanečních vystoupení a soutěží
→  herní pavilon C
→  setkání předních tváří české youtuberské scény

videoklipy zde

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfnQV8Ka47Oo6J-8vruYL3TD9N1Ga2dim
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfnQV8Ka47Oo6J-8vruYL3TD9N1Ga2dim


NÁVŠTĚVNÍCI PŘIŠLI 
NAKOUPIT sportovní 
oblečení, vybavení pro 
cyklistiku, zimní sporty, 
horolezectví a turistiku. 

33 % NÁVŠTĚVNÍKŮ 
navštívilo festival poprvé!

Spokojeno s návštěvou festivalu 
bylo 91 % NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

80 % NÁVŠTĚVNÍKŮ 
považuje akci za lepší 
než v minulých letech.

Návštěvník strávil na 
festivalu průměrně 
7,1 HODIN!

81 % NÁVŠTĚVNÍKŮ 
deklaruje účast i 
v příštím roce!

POSTŘEHY Z FESTIVALU

Festivalu 
se aktivně účastnilo 
255 FIREM.

Více než 35  % NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘIŠLO NAKOUPIT 
sportovní vybavení a přes 21  % SE AKTIVNĚ ÚČASTNIT 
sportovního a doprovodného programu.

76 % NÁVŠTĚVNÍKŮ bylo 
velmi spokojeno se sportovním 
a doprovodným programem.



HLAVNÍ CÍL NÁVŠTĚVNÍKŮ

4,6 %

7,6 %

9,0 %

24,9 %

53,9 %



OBORY ZÁJMŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Cyklistika

Turistika a horolezectví

Zimní sporty

Fitness a rehabilitace

Halové a míčové sporty

Vodní sporty

Ostatní sporty

Služby v oblasti sportovních aktivit

Služby - poradenství, pojištění, vzdělávání, turistické regiony

Obytné automobily a přívěsy

Doplňky a příslušenství obytných automobilů a přívěsů

Pronájmy obytných automobilů a přívěsů, ostatní služby

Hudba

PC hry

PC Software a hardware

Streetové sporty

Běžecké aktivity

Tanec, taneční školy

Taneční výbava, oblečení a doplňky

You2ber program

Ostatní
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ŘEKLI O FESTIVALU

→  Jakub Loub, Hudy
 SPORT Life hodnotíme velmi úspěšně. Akorát nás trošku mrzí to, že v pátek skončil veletrh už v 18 

hodin. V příštím ročníku by mohl končit až ve 20 hodin, mezi půl šestou a šestou jsme tady totiž měli 
hodně lidí. Jinak jsme úplně spokojení. Příští rok to tady ještě vylepšíme, už máme nějaké nápady.

→  Josef Ulrich, FIT PRO
 Naši účast na festivalu hodnotíme určitě jako přínosnou. Zaznamenali jsme dobré prodeje a navázali 

jsme dokonce dvě nové spolupráce. Nejsilnější byla sobota, kdy se tady konalo BESTIE OPEN, 
na kterém jsme pomáhali.

→  Aleš Krmíček, MIHA BODYTEC
 Kdybychom měli naši účast ohodnotit od jedné do pěti, kdy jednička je nejlepší, tak bychom zvolili 

asi dvojku. Celkově jsme tedy určitě spokojení, koncových zákazníků zde bylo spousta. Trochu nám 
chyběli B2B zákazníci, ale koncept festivalu je zaměřen na širokou veřejnost, takže se to dalo čekat.

→  Jakub Kalina, Meatfly
 Atmosféra byla parádní, zejména pak v sobotu. I když jsme museli trochu hnout s harmonogramem, 

tak to bylo skvělé, účast byla výborná, fandilo se. Byla tady neskutečná show.

→  Lukáš Pleskot, PlayZone
 Za nás je naprostá spokojenost. Povedlo se nám udělat něco, co tady ještě nebylo, nebo dlouho 

nebylo. Máme dobrou zpětnou vazbu od návštěvníků, od hráčů i od partnerů, kteří se na tom podílí, 
a už přemýšlíme o dalším ročníku, který by byl zase tady na výstavišti.

→  Kateřina Fantová, Jihomoravský kraj
 Měli jsme na SPORT Life  už podvanácté doprovodný program, kde se prezentují sportovní kluby 

a sportovní organizace. Ty mají čím dál větší zájem se tady prezentovat a pořádat exhibice. Takže 
si myslím, že všechno je dobré. Jediná připomínka, kterou letos mám, je, že jsme sem nedostali 
program, abychom věděli, co je v dalších pavilonech. Návštěvníci jsou zvyklí, že jsou u nás často 
sportovci, proto se chodí ptát k nám. A my jsme třeba v pátek, když byl program pro školy, nevěděli, 
kde jsou sportovní hvězdy jako Štěpánka Hilgertová. Jinak jsme spokojení, žádný problém.

→  Radim Kakáč, Biketrial
 Akce byla naprosto perfektní. Byl obrovský počet jezdců a to i mladých jezdců, kteří poprvé zkouší 

biketrial. Z toho mám největší radost. A organizačně byla jako každý rok spolupráce jak s brněnskými 
veletrhy, tak s okolím a pořadatelským sborem úplně skvělá. Včetně spolupráce na přestavění 
překážek ze soboty na neděli na lehčí překážky pro mladší účastníky, to dá strašný kus práce. Strašně 
moc všem děkuju za spolupráci a za to, jak to dopadlo.

→  Ondřej Sokol 
 Každý rok se laťka festivalu nastavuje výš a výš a vždy se nám ji podařilo přeskočit. Nic na tom 

nebudeme měnit ani letos například na flash mobu, kdy opět osobně dohlédnu na to, aby 
všichni tancovali do rytmu a překonali jsme opět taneční rekord.

→  Adam Kosnějovský, VSA Extreme
 Z našeho pohledu jsme určitě spokojení, protože bylo dost lidí, podařila se udělat super 

atmosféra. A kromě malinkého problému s elektřinou, který byl rychle vyřešený, nebyl žádný 
problém. Jestli tady zorganizujeme mistrovství i příští rok? Záleží na spolupráci s dalšími 
partnery, ale budeme se snažit, abychom ho tady uspořádali. 

→  Zbyněk Muzikář, jednatel AVORI s.r.o. (SanaSport)
 Pro nás je SPORT Life tradiční záležitost. Naši expozici jsme přizpůsobili tak, abychom sem 

přinesli spoustu věcí, co se týče diagnostiky. Například jsme sem poprvé přivezli speed 
test z Německa. Kolegové, se kterými jsem test řešil, jsou se zájmem o test velmi spokojení, 
dokonce jsou ta dvě absolutní čísla v počtu testů, které tady proběhly, na úrovni berlínského 
maratonu a velkých celoevropských sportovních událostí. Takže je vidět, že Češi si rádi hrají 
a že test, který máme, je zábava. Proč lidi chodí na SPORT Life: dobrý nákup, vidět něco 
nového, zábava. To zůstává to tradiční, za čím lidi chodí. My jsme tady posedmé a zatím to 
nevypadá, že bychom tady nebyli i příští rok.

→  Václav Kobes (Předseda české motocyklové federace), Biketrial
 Mám velice kladné pocity z celého pojetí SPORT Lifu. Z toho, že se jde na konkrétní akce 

a z toho, že mají návštěvníci možnost nejenom zhlédnout, ale i vyzkoušet si různé aktivity. To 
je samozřejmě přínos i oživení pro veletrh. Samotné oblečení je hezká věc, ale když v rámci 
toho mají zážitkové aktivity, je to vždy plus. Tyhle zkušenosti máme, s BVV spolupracuje 
tenhle sport dlouho. Pokud bude další rok ze strany BVV zájem, my máme samozřejmě zájem 
o mistrovství zde i příští rok.

→  Martin Kolda, Art 4 People
 Pátý ročník festivalu DANCE LIFE EXPO, který se řadí mezi největší taneční události v Evropě, 

přinesl návštěvníkům a účastníkům opět jedinečný zážitek. V několika pavilonech brněnského 
výstaviště mohli diváci vidět stovky tanečníků, performerů, souborů 
a soutěží napříč různými žánry. V rámci TOP ART SHOW se představili 
např. první sólisté baletů Národních divadel Praha a Brno, ředitel 
argentinského národního souboru Daniel Urquilla a mnoho dalších. 
Úroveň festivalu dosahuje mezinárodního věhlasu, což bylo 
umocněno i pořádáním mistrovství Evropy IDF.



→ fitness aktivity
→ trendy a novinky z oblasti kondice a zdraví
→ technologické sportovní vychytávky 
→ SPORT Life pro mládež – edukativně-vzdělávací 

program pro žáky ZŠ
→ možnost vyzkoušet si množství sportovních aktivit 

– hokejbal, basketbal, badminton, headis, tenis, 
fotbal a další

→ extrémní a adrenalinové sporty – BMX, 
biketrial, skimboarding, jízda na longboardech, 
skateboardech a koloběžkách

→ lezecké centrum – kmenové lezení, boulderingové 
závody, tarzaní skok, barmský most

→ streetové sporty – streetball, basketball freestyle, 
discgolf, footbag, yo-yo

→ venkovní plocha pro wakeboarding
→ známé osobnosti – Štěpánka Hilgertová, Kateřina 

Neumannová, Tomáš Řepka, Hanka Kynychová, 
Dominik Nekolný, Václav Noid Bárta

#adrenalin

#fitness
#sportovniaktivity

#lifestyle
#kondice





→ překonání tanečního rekordu s Kohákem, 
Pavláskem, Sokolem a dalšími 1577 tanečníky

→ Step flash mob se 128 účinkujícími stepaři
→ desítky jedinečných tanečních vystoupení
→ přes 80 workshopů od předních tanečníků
→ zahraniční taneční hvězdy z Brazílie, Španělska, 

Francie, Belgie, Ruska
→ desítky rozmanitých tanečních stylů – hip-hop, 

locking, popping, vogue, salsa, tango, pole dance, 
balet, step a mnoho dalších

→ IDF Euroepan Championship
→ In-Joy Battle
→ Disco Dance Cup
→ X-POLE Pole Battle Championship
→ Prigl Hall Festival - 2 taneční párty  

se zahraničními DJs

#zijemetancem

#flashmob
#battle

#step
#poledance





→ herní pavilon C
→ finále Mistrovství ČR v PC hrách
→ finále Vodafone Mistrovství ČR v mobilních hrách
→ 100 herních počítačů
→ virtuální realita
→ You2ber Life
 • vystoupení 21 známých tváří českého internetu  

• bohatý VIP program
 • challenge
 • diskuze s youtubery
 • autogramiáda

#youtuberi

#mistrovstviPC
#hernipavilon

#virtualnirealita







Opět se na Vás budeme těšit

10.- 12.11. 2017
www.sport-life.cz


