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SPORT, TANEC A ZÁBAVA NA BRNùNSKÉM V¯STAVI·TI
Trojlístek veletrhÛ SPORT Life, CARAVANING BRNO a DANCE LIFE EXPO ukázal
‰iroké veﬁejnosti rozmanité sportovní, taneãní disciplíny a také moÏnosti cestování.
Celkem 225 vystavovatelÛ z deseti zemí do Brna pﬁivezlo pestrou nabídku
vybavení, obleãení a doplÀkÛ pro nejrÛznûj‰í sportovní, outdoorové, fitness
a taneãní aktivity, stejnû jako novinky karavanÛ, obytn˘ch vozÛ, doplÀkÛ,
potﬁeb a sluÏeb pro kempování.
Celková v˘stavní plocha dosáhla 26.000 m2.
V prÛbûhu ãtyﬁ dnÛ nav‰tívilo brnûnské v˘stavi‰tû více neÏ 35 tisíc náv‰tûvníkÛ
ze tﬁinácti státÛ, nejvíce jich pﬁijelo ze Slovenska.
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*âeská republika, Itálie, Maìarsko, Nûmecko, Pákistán, Polsko, Rakousko, Slovensko,
Tchaj-wan, Velká Británie
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NÁV·TùVNÍCI
35.689 náv‰tûvníkÛ ze 13 zemí**
127 akreditovan˘ch novináﬁÛ
**âeská republika, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Maìarsko, Nûmecko, Polsko, Rakousko,
Slovensko, ·panûlsko, ·védsko, USA, Velká Británie
Statistika náv‰tûvníkÛ je spoleãná pro veletrhy SPORT Life, Caravaning Brno a DANCE LIFE EXPO.
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Turistika a horolezectví
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Zimní sporty

10,54 %

Fitness a rehabilitace

8,23 %

Obytné automobily a pﬁívûsy

6,56 %

19 %

5,72 %
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I SPORT Life
I Caravaning Brno
I Dance Life Expo
I Doprovodn˘ program

5,65 %

Ostatní sporty
Vodní sporty
Tanec, taneãní ‰koly,
taneãní v˘bava

4,97 %

Halové a míãové sporty

4,34 %

DoplÀky a pﬁíslu‰enství
obytn˘ch automobilÛ a pﬁívûsÛ

4,03 %

SluÏby v oblasti sportovních aktivit

2,44 %

Pronájmy obytn˘ch automobilÛ
a pﬁívûsÛ, ostatní sluÏby

1,86 %

SluÏby, poradenství, poji‰tûní,
vzdûlávání, turistické regiony

1,69 %

Média, kluby, svazy, sluÏby

DOPROVODN¯ PROGRAM SPORT LIFE
I Testování outdoorového obleãení

I Big jumping party tour Brno

I SPORT Life Boulder Contest

I Potápûãská show

I Lanové aktivity, lezecká stûna

I SoutûÏ „MISS SPORT“

I Mistrovství âR v biketrialu

I MIZUNO podzimní sedmiãka – bûÏecké závody

I Freestyle BMX contest
MERCEDES-BENZ GRAND BMX

I GIGATLON

I Flatland show
I Mezinárodní mistrovství republiky
v thajském boxu
I Freerun a silová akrobacie
I CrossFit

I Prezentace sportovních a volnoãasov˘ch aktivit
Jihomoravského kraje
I Interaktivní expozice rÛzn˘ch sportovních disciplín
I Setkání se sportovními legendami

DOPROVODN¯ PROGRAM CARAVANING BRNO
I Odborné pﬁedná‰ky o caravaningu
I Poradenství pro zaãínající i zku‰ené karavanisty
I Simulace jízdy obytn˘m automobilem
I Dûtsk˘ koutek s víkendov˘m hlídáním dûtí
I Bazar karavanÛ
I Minikemp

DOPROVODN¯ PROGRAM DANCE LIFE EXPO
I âesk˘ rekord v poãtu taneãníkÛ jedné choreografie
I POLE STARS - mezinárodní soutûÏ v pole dance
I GLAGLA U CAN DANCER - soutûÏ zamûﬁená zejména na choreografii a freestyle
I MISTR MISTRÒ 2013 - soutûÏ poﬁádaná nejvût‰í ãeskou taneãní organizací CDO
I Taneãní skupina roku
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âenûk ·enkyﬁík
vedoucí prodeje, spoleãnost SANASPORT:
Je to jiÏ na‰e pátá úãast na veletrhu a hodnotíme ji kladnû.
Souãástí na‰í leto‰ní prezentace je i unikátní diagnostika
do‰lapu, a to jak dynamická, tak statická, kterou nabízíme v‰em
zájemcÛm o typologicky nejvhodnûj‰í obuv. Investice do tohoto
programu se nám vyplácí, ná‰ stánek je skoro poﬁád pln˘
náv‰tûvníkÛ. Jsme za to rádi a je vidût, Ïe SPORT Life má svou
vy‰lapanou cestiãku na poli veletrhÛ, které poskytují v‰em
zájemcÛm vhodné sportovní vybavení. Jsme tady spokojeni.

Ivor Sekanina
zástupce vedoucího, spoleãnost HUDY sport:
S náv‰tûvností jsme spokojeni, v sobotu byl ná‰ stánek stejnû
pln˘ jako kaÏd˘ rok. Na druhé stranû vystavovatelÛ v na‰em
sektoru bohuÏel ubylo a náv‰tûvníci, kteﬁí se zajímali o outdoor,
museli b˘t zklamaní. My jsme sem novinky pﬁivezli a podíleli
jsme se i na doprovodném programu, protoÏe jako brnûnská
firma se zde chceme i prezentovat veﬁejnosti. Z obchodního
pohledu jsme také spokojeni, lidé sem pﬁicházejí s nákupní náladou a daﬁí se nám prodávat. Jsme tady uÏ po‰esté a pÛvodnû
jsme neprodávali, ale postupnû jsme tento pﬁístup zmûnili, protoÏe
náv‰tûvníci to od nás oãekávali a poÏadovali.

Kateﬁina Fantová
garant expozice Jihomoravského kraje:
JmK na veletrhu SPORT Life vystavuje uÏ osm let. Nejsme tady
jako komerãní subjekt, letos se u nás vystﬁídalo pﬁes 500
úãinkujících a smyslem je prezentace sportovních aktivit veﬁejnosti. Zamûﬁili jsme se také na podporu charitativních projektÛ,
které tu letos máme celkem tﬁi. Nadaãní fond Emil se prezentuje
soutûÏí v cyklistické ãasovce o kolo Merida, o kterou je velk˘
zájem. Na náv‰tûvnost si nemÛÏeme stûÏovat, uÏ ve ãtvrtek a v pátek
u nás probíhaly programy pro ‰koly, takÏe na na‰em stánku
je poﬁád plno a poﬁád se tu nûco dûje.
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Ivana Veãeﬁová
b˘valá reprezentantka v basketbalu, trenérka:
Na veletrhu SPORT Life jsem jiÏ ponûkolikáté a líbí se mi tu. Není
to tady jen o nakupování vûcí, ale o sportu a aktivním pohybu.
Nabídka rÛzn˘ch sportÛ je tady opravdu ‰iroká a jde o aktivní
ukázky, takÏe náv‰tûvníci a hlavnû dûti vidí, jak kter˘ sport vypadá,
co obná‰í a Ïe to mÛÏe b˘t zábava. Lidé si tady mohou sporty
pﬁímo vyzkou‰et a poradit se s odborníky tﬁeba o správném vybavení. V tom je propagace sportu soustﬁedûná na jednom
místû opravdu perfektní, protoÏe náv‰tûvníci vidí, co v‰echno za
sporty mÛÏe existovat, a tﬁeba se díky tomu v nûãem najdou.

Radek Jaro‰
horolezec:
Na SPORT Life jezdím pravidelnû, jsou tu mí partneﬁi i sponzoﬁi.
Pro veﬁejnost je taková akce urãitû zajímavá a mÛÏe to b˘t jedna
z cest ke sportu. Je tu zajímav˘ doprovodn˘ program a na jednom
místû se dají vidût vûci, které ãlovûk v takové koncentraci urãitû
nikde jinde nepotká. Tento veletrh je i jedním z partnerÛ mojí
nové kníÏky Hory shora 2, kterou jsem tady pﬁedstavil a potû‰ilo mû,
kolik lidí na autogramiádu pﬁi‰lo.

¤EKLI O VELETRZÍCH 3/3
Petr Lesák
ﬁeditel prodeje a marketingu, spoleãnost VISPA:
Letos jsme spojili síly s dal‰ím Adria dealerem a zvût‰ili stánek na dvojnásobek. Náv‰tûvnost byla z na‰eho pohledu dobrá a skuteãnost,
Ïe se letos koná ménû veletrhÛ, jsme nijak negativnû jsme
nepocítili. Naopak mezi náv‰tûvníky pﬁibylo tûch aktivních, kteﬁí
se nepﬁi‰li jen podívat, ale zajímali se o konkrétní produkty. Pár
aut jsme i prodali a dva zákazníci se pro nás rozhodli dokonce
pﬁímo na místû bez pﬁedchozí domluvy, rovnou podepsali objednávku a zaplatili zálohu. Lépe nám vyhovuje i listopadov˘ termín,
protoÏe jako vystavovatelé máme více ãasu zajistit nové modely
a karavanisté se uÏ vrátili z cest a pom˘‰lejí na pﬁí‰tí rok.

Jan Myslil
jednatel spoleãnosti J.M.Trade:
Celkovû leto‰ní Caravaning hodnotíme dobﬁe, i kdyÏ je to pro nás
finanãnû i organizaãnû pomûrnû nároãná akce. Náv‰tûvnost se
mi nejvíce líbila ve ãtvrtek a v pátek, kdy pﬁicházeli opravdu zájemci
o auta. V minul˘ch letech tady bylo více tûch, co se pﬁi‰li jenom
podívat, ale letos davy pﬁi‰ly jenom v sobotu. Nûco jsme i prodali,
nicménû v˘stava pro nás má spí‰e dlouhodob˘ efekt a kontaktÛ
si odváÏíme dost.

Petra Zachová
prodejce, spoleãnost Karavan Metropol:
Pﬁivezli jsme do Brna celkem 23 modelÛ vãetnû luxusních vozÛ
Niesmann+Bischoff, které tady mají ãeskou premiéru. S úãastí
jsme spokojení, zákazníkÛ pﬁi‰lo dost a prodávali jsme. Jsme
nad‰ení hlavnû ze zájmu o vozy ve vût‰ích tonáÏích a v cenovû
nároãnûj‰ích kategoriích. Opût roste také poptávka po obytn˘ch
pﬁívûsech, která pﬁed pár lety opadla. Velmi nás potû‰il zájem
slovenské klientely, která to má do Brna blízko. Reklama v na‰í
branÏi nejde pﬁes média, ale pﬁes doporuãení zákazníkÛ, a to
u nás opravdu funguje.
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