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VYSTAVOVATELÉ

Vystavovatelé ze 6 zemí*

SPORT Life
Caravaning Brno
DANCE LIFE EXPO a IN-JOY
THEATRE TECH

CELKEM
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PLOCHA (m2)
SPORT Life
Caravaning Brno
DANCE LIFE EXPO a IN-JOY
THEATRE TECH

17.227
6.115
10.986
787

CELKEM

35.115

*âeská republika, Indie, Chorvatsko, Nûmecko, Rakousko, Slovensko

NÁV·TùVNÍCI

41.462 náv‰tûvníkÛ ze 14 zemí **
120 akreditovan˘ch novináﬁÛ

SPORT Life
Caravaning Brno

**âeská republika, Dánsko, Estonsko, Itálie,
Maìarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rusko,
Slovensko, Slovinsko, SRN, Turecko, Velká Británie

DANCE LIFE EXPO

Statistika náv‰tûvníkÛ je spoleãná pro veletrhy SPORT Life,
DANCE LIFE EXPO, IN-JOY, Caravaning Brno a THEATRE TECH.

THEATRE TECH
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IN-JOY

20 %

Hlavní cíl
náv‰tûvníkÛ
61,7 %

OBORY ZÁJMU
NÁV·TùVNÍKÒ

Cyklistika

46,2 %

Turistika a horolezectví

34,3 %

Zimní sporty

33,8 %

Fitness a rehabilitace

26,3 %

Ostatní sporty

16,7 %

Halové a míãové sporty

16,2 %

Vodní sporty

15 %

SluÏby v oblasti sportovních aktivit

8,7 %

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

3,9 %

Obytné automobily a pﬁívûsy

17,9 %

DoplÀky a pﬁíslu‰enství obytn˘ch automobilÛ a pﬁívûsÛ

7,6 %

Pronájmy obytn˘ch automobilÛ a pﬁívûsÛ, ostatní sluÏby

5,1 %

Multimedia, HW, SW

6,9 %
5,2 %

Svûtelná technika, efekty
Jevi‰tní a divadelní technologie, mechanika scény a konstrukce

4,9 %
3,9 %

Akustická ﬁe‰ení
Média, kluby, svazy, sluÏby

3,2 %

Hudba

11,7 %

PC hry, herní SW

9,1 %

Streetové sporty
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Tanec, taneãní ‰koly
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Taneãní v˘bava, obleãení a doplÀky
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Jin˘ obor

10,1 %
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DÒVODY NÁV·TùVY VELETRHÒ
Získání informací o v˘robcích a sluÏbách

65,2 %
20,9 %

Jin˘ dÛvod ná‰tûvy
Úãast na doprovodném programu
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14,9 %

Objednávka zboÏí
Úãast na workshopu
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Hledání obchodního partnera

5,2 %

Upevnûní obchodních kontaktÛ
Vedení obchodních jednání

3,3 %

Nabídka vlastních produktÛ / sluÏeb
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SPORTOVNÍ VELETRH SPORT LIFE BYL P¤EDEV·ÍM
PROPAGACÍ SPORTU A ZDRAVÉHO ÎIVOTNÍHO STYLU
48 DRUHÒ SPORTÒ

4 HALY PLNÉ SPORTU,
ADRENALINU A ZÁBAVY
NÁRODNÍ ·AMPIONÁTY
A EXHIBIâNÍ ZÁVODY
VZDùLÁVACÍ PROGRAMY
PRO DùTI A MLÁDEÎ

280 ZASTOUPEN¯CH ZNAâEK
OD 135 VYSTAVOVATELÒ
1000 BùÎCÒ V RÁMCI
4 BùÎECK¯CH ZÁVODÒ
TESTOVACÍ ZÓNY
OUTDOOROVÉHO
VYBAVENÍ A OBLEâENÍ
ZDRAVOTNÍ DIAGNOSTIKA
PRO NÁV·TùVNÍKY

1300 NÁV·TùVNÍKÒ
OTESTOVALO ELEKTROKOLA
BOHAT¯ DOPROVODN¯
PROGRAM
AUTOGRAMIÁDY, ROZHOVORY
A OSOBNÍ SETKÁNÍ
SE SPORTOVNÍMI HVùZDAMI
NETRADIâNÍ
SPORTOVNÍ AKTIVITY

¤EKLI O VELETRHU 1/2
Dominik Nekoln˘
mistr svûta v BMX
SPORT Life 2014 byl jeden z nejlep‰ích v posledních letech, co ná‰ t˘m zaji‰Èuje doprovodn˘ program. Byla zrealizovaná protidrogová pﬁedná‰ka
pro Ïáky základních a stﬁedních ‰kol, BMX Show,
velká show BMX vs. Breakdance a hlavnû
spousta srandy a super záÏitkÛ! Love those guys!

Kateﬁina Fantová
spoluorganizátor expozice JMK
Jihomoravsk˘ kraj se úãastnil veletrhu SPORTLife
jiÏ podesáté. Ve spolupráci s partnersk˘mi subjekty
- kluby, asociacemi, nadaãními fondy a dal‰ími
partnery prezentoval ‰iroké vûﬁejnosti moÏnosti
sportování a aktivního vyuÏití volného ãasu nejen
na území Jihomoravského kraje.
Dle vyjádﬁení partnerÛ a zejména náv‰tûvníkÛ
na‰í aktivní expozice se i v leto‰ním roce
podaﬁilo realizovat atraktivní koncept a dle
vyjádﬁení nûkter˘ch, by potﬁebovali více dnÛ,
aby si stihli v‰echno prohlédnout a vyzkou‰et...
JiÏ nyní zaãínáme pﬁipravovat dal‰í program
pro rok 2015.Vyzdvihnout musíme zejména
povedenou medializaci - o veletrhu bylo více
sly‰et i vidût.
Dûkujeme vstﬁícnému organizaãnímu t˘mu
SPORT Life za dlouholetou a konstruktivní
spolupráci.

¤EKLI O VELETRHU 2/2
Martin Nesvadba
AlpinMedia s.r.o.
Chtûl bych Vám podûkovat za bájeãnû pﬁichystan˘
veletrh a spolupráci. V‰e klaplo, domnívám se,
Ïe i zástupci rakousk˘ch regionÛ byli spokojení.
To se ukáÏe do roka a do dne, aÏ budou chtít
opût pﬁijet na veletrh.

Jiﬁí Janou‰ek
www.slack.cz
Veletrh SPORT Life je za námi a pokud bych mûl
hodnotit za sebe i za "triklinery" velice se vydaﬁil.
Podle ohlasÛ si dovoluji vûﬁit, Ïe i náv‰tûvníkÛm
jsme se celkem líbili a doufám, Ïe i Vám.
Budeme se tû‰it na dal‰í spolupráci!

Jan Valenta DiS
VSA Xtreme s.r.o.
Proti loÀsk˘m roãníkÛm této v˘stavy byla na‰e
zóna velk˘ posun kupﬁedu a jezdci i diváci na to
zareagovali svojí úãastí. Celkovû bereme na‰i
MERCEDES-BENZ FREESTYLE ZÓNU a leto‰ní
SPORT LIFE za velmi úspû‰n˘. 42 zúãastnûn˘ch
jezdcÛ + spoustu dal‰ích BMX kamarádÛ kolem
rampy je pro nás jasnou motivací a v˘zvou
do dal‰ích podobn˘ch akcí pro BMX komunitu.
Leto‰ní BMX sezóna je témûﬁ u konce a tato
událost byla za VSA Xtreme team pﬁíjemn˘m
ukonãením. Díky moc za podporu a spolupráci.

CARAVANING BRNO JE NEJEN ODBORN¯M VELETRHEM,
ALE I KOMUNITNÍM SETKÁNÍM P¤ÍZNIVCÒ ÎIVOTNÍHO STYLU

30 ZASTOUPEN¯CH
ZNAâEK
VIDEO REPORT
MINICAMP
PRO FANOU·KY

ZAPLNùN¯
PAVILON P
ODBORNÉ P¤EDNÁ·KY
A PORADENSTVÍ

VENKOVNÍ BAZAR

TRENDY
V KARAVANINGU
KARAVANY,
OBYTNÉ P¤ÍVùSY,
DOPL≈KY A P¤ÍSLU·ENSTVÍ

¤EKLI O VELETRHU
Ing. Vladimír Pospí‰il
Dominik
Nekoln˘
majitel firmy
PV CARAVAN Pﬁerov
mistr svûta v BMX
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VELETRH DIVADELNÍ A JEVI·TNÍ TECHNIKY
Probûhl také první roãník ojedinûlého projektu THEATRE TECH, veletrhu divadelní a jevi‰tní techniky,
kter˘ je urãen primárnû pro odborné náv‰tûvníky z oblasti kultury, divadla, akademické sféry a státní správy
a samosprávy. Ze strany vystavovatelÛ byl vyhodnocen jako velmi úspû‰n˘, a to pﬁedev‰ím z obchodního hlediska.
Velk˘ úspûch slavily také odborné workshopy a kulat˘ stÛl pro odborníky z dané oblasti. Na veletrhu se upevnily
vazby, vznikly nové zakázky, a to nejen firem s cílov˘mi skupinami zákazníkÛ, ale i mezi samotn˘mi vystavovateli.
Vystavovatelé nabídli zpûtnou vazbu, dokázali oslovit i ‰irokou veﬁejnost a nalézt nové zanícené spolupracovníky.
Prémiového roãníku se zúãastnili tito vystavovatelé:
AKU DESIGN, Art Lighting Production, Bosch Rexroth, OCHI - INÎEN¯RING, CARent, DISK Multimedia, GRADIOR TECH, HEDVA, Institut
svûtelného designu, Institut umûní - Divadelní Ústav, Janáãkova akademie mÛzick˘ch umûní v Brnû, Kletch CZ, FCC Public/Svûtlo,
LEDVISION, Martilla, MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA, MusicData, Národní informaãní a poradenské stﬁedisko pro kulturu, Svitap J.H.J.,
Top Advert, TUCHLER jevi‰tní & textilní technika, Vysoká ‰kola mÛzick˘ch umûní, Vysoké uãení technické v Brnû, Cyberlights, OteSound,
SUN INVENT

Video report 2014

¤EKLI O VELETRHU
Sidon Schlehr
Tüchler jevi‰tní a textilní technika
První
roãník byl
aÏ pﬁekvapivû zdaﬁil˘ a tû‰íme se na
Dominik
Nekoln˘
dal‰í
roãník,
do
mistr svûta kterého
v BMXjdeme s o to vût‰ím

nasazením. I ekonomicky se nám veletrh vyplatil.
SportLife 2014 byl jeden z nejlep‰ích v posledních
Martin
letech, co Ondrou‰ek
ná‰ t˘m zaji‰Èuje doprovodn˘ program.
GRADIOR
TECH
Byla protidrogová p ﬁedná‰ka, BMX Show, velká
Na
první
roãník
zajímavá náv‰tûvnost
z ﬁad odborné
show
BMX
vs. Breakdance
a hlavnû spousta
veﬁejnosti. Celkovû máme z akce dobr˘ pocit.
srandy a super záÏitkÛ! Love those guys!

Renata Wenzel
Mechanische
Weberei Bohemia
Kateﬁina Fantová
Jako nult˘ roãník veletrh hodnotíme kladnû
spoluorganizátor
expozice
a vûﬁíme, Ïe by se mohl stát
tradiãním JMK
veletrhem,
kter˘ se bude roz‰iﬁovat o dal‰í firmy.
Jihomoravsk˘ kraj se úãastnil veletrhu SPORTLife
jiÏ
podesáté.
Ve spolupráci s partnersk˘mi subjekty
Jakub
Kleãka
-Kletch
kluby, asociacemi,
nadaãními fondy a dal‰ími
CZ
partnery
vûﬁejnosti
moÏnosti
Koneãnû prezentoval
veletrh, kter˘ ‰iroké
je témûﬁ
pﬁesnû zamûﬁen
sportování
a
aktivního
vyuÏití
volného
ãasu
nejen
na obor mojí firmy.
na území Jihomoravského kraje.

Kristina Pelzová
Dle
vyjádﬁení
partnerÛ a zejména náv‰tûvníkÛ
SVITAP
J.H.J
na‰í
aktivní
expozice
se i pﬁedev‰ím
v leto‰ním proto,
roce Ïe jsme
Veletrh
se nám
velmi líbil,
podaﬁilo
realizovat
konceptzákazníky,
a dle
mûli
moÏnost
se tamatraktivní
setkat s nov˘mi
ale
i poznat
ty stávající,
kter˘mi uÏvíce
nûjak˘
ãas
vyjádﬁení
nûkter˘ch,
byse
potﬁebovali
dnÛ,
obchodujeme.
Úãast
pro
nás
byla
pﬁínosná.
aby si stihli v‰echno prohlédnout a vyzkou‰et...
THEARE TECH hodnotíme ho jako zdaﬁilou akci.
JiÏ nyní zaãínáme pﬁipravovat dal‰í program
pro
rok 2015.Vyzdvihnout
musíme zejména
Michaela
Vítek Mûsíãková
povedenou
medializaci
o
veletrhu bylo více
Bosch Rexroth
sly‰et
Veletrhi vidût.
Theatre Tech byl vydaﬁen˘. Vzhledem k ne
pﬁíli‰ velk˘m oãekáváním jsme byli mile pﬁekvapeni,
Dûkujeme
vstﬁícnému
organizaãnímu
t˘mu
Ïe nás nav‰tívili
„správní“
lidé a mûli jsme
moÏnost
SPORTLife
za
dlouholetou
a
konstruktivní
na základû úãasti na veletrhu zpracovat i nûkolik
zajímav˘ch
spolupráci. poptávek. Vûﬁíme, Ïe se do budoucna
bude Theatre Tech rozvíjet a stane se „stálicí” mezi
v˘znamn˘mi veletrhy, které se v areálu brnûnského
v˘stavi‰tû odehrávají.

FESTIVAL ZÁBAVY
IN-JOY - GAMES
• MICROSOFT
• CONQUEST
• PLAYZONE
• HITPOINT

IN-JOY - MUSIC
EVROPA 2 STAGE
SE SOUTùÎÍ
PRO NOVÉ
INTERPRETY

IN-JOY - STREET CITY
NEW YORK 80. LET,
STREETBALL,
TATTOO, GRAFFITI,
SKATE, TANEC,
HUDBA, YOYO...

¤EKLI O FESTIVALU
Martina Poláková
Dominik
MicrosoftNekoln˘
Czech Republic
mistr svûta v BMX

Ráda bych Vám podûkovala za podporu
SportLife
byl jeden zi realizaci
nejlep‰ích
v posledních
a
inspiraci2014
pﬁi pﬁípravách
na‰í
úãasti
letech,
co ná‰
t˘m zaji‰Èuje
doprovodn˘
program.
na
IN-JOY.
Celkovû
jsme si akci
uÏili, program
Byla protidrogová
p ﬁedná‰ka,
jednotliv˘ch
pavilonÛ
byl super. BMX Show, velká
show BMX vs. Breakdance a hlavnû spousta
srandy a super záÏitkÛ! Love those guys!

Luká‰ Pleskot
PLAYZONE
Kateﬁina
Fantová
Akci mohu zhodnotit
jako podaﬁenou, zejména
JMK
vspoluorganizátor
sobotu bylo v pavilonu Bexpozice
skuteãnû dost
lidí.

Jihomoravsk˘ kraj se úãastnil veletrhu SPORTLife
jiÏ podesáté.
Jiﬁí
Kraft Ve spolupráci s partnersk˘mi subjekty
-BANDZONE
kluby, asociacemi, nadaãními fondy a dal‰ími
partnery prezentoval ‰iroké vûﬁejnosti moÏnosti
Rád bych Vám podûkoval za moÏnost spolupráce
sportování a aktivního vyuÏití volného ãasu nejen
s BVV a IN-JOY, vûﬁím, Ïe soutûÏ IN-JOY TALENT
na území Jihomoravského kraje.
CONTEST pﬁí‰tí rok posuneme zase o kus dál.
Pro
to byl partnerÛ
pﬁíjemn˘ záÏitek.
Dle nás
vyjádﬁení
a zejména náv‰tûvníkÛ
na‰í aktivní expozice se i v leto‰ním roce
podaﬁilo realizovat atraktivní koncept a dle
vyjádﬁení nûkter˘ch, by potﬁebovali více dnÛ,
aby si stihli v‰echno prohlédnout a vyzkou‰et...
JiÏ nyní zaãínáme pﬁipravovat dal‰í program
pro rok 2015.Vyzdvihnout musíme zejména
povedenou medializaci - o veletrhu bylo více
sly‰et i vidût.
Dûkujeme vstﬁícnému organizaãnímu t˘mu
SPORTLife za dlouholetou a konstruktivní
spolupráci.

DANCE LIFE EXPO PROBùHL VE SVÉM
T¤ETÍM ROâNÍKU A ZAZNAMENAL ÚSPùCH
3 VELKOLEPÉ
AFTERPARTY

150 TANEâNÍCH
WORKSHOPÒ

TANEâNÍ REKORD S GE≈OU
774 TANEâNÍKÒ
NA JEDNOM MÍSTù

STEPA¤SK¯ REKORD
GALA VYSTOUPENÍ
195 STEPA¤Ò
BALETNÍCH SOUBORÒ
7 NÁRODNÍCH DIVADEL
STOVKY ÚâINKUJÍCÍCH
POLEMOTIONS - MEZINÁRODNÍ
SOUTùÎ V POLE DANCE

150 TANEâNÍCH SHOW
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