
ZÁVĚREČNÁ
ZPRÁVA

www.festivallife.cz



www.festivallife.cz

2017

10 plných hal
Rekordní návštěvnost

48 500 
návštěvníků

50 druhů tradičních i netradičních sportů

3 stage plné tanečních vystoupení 
a soutěží

fitness zóna

herní  
pavilon B

haly  
adrenalinových  

sportů
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hvězdný 
flash mob 
s Ondřejem Sokolem, Leošem 
Marešem a Simonou Krainovou

Agrotec SPORT 
Rally Show

řada známých osobností

setkání předních tváří 
české 

youtuberské 
scény
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POSTŘEHY 
Z FESTIVALU

Návštěvníci přišli nakoupit  
sportovní oblečení a vybavení  

pro turistiku a fitness. Stále  
populárním tématem je cyklistika  

a roste zájem o počítačové hry  
a zábavu pro mladší generaci. 

Každoročně se zvedá procento lidí, kteří  
přichází na festival za aktivním  

doprovodným programem!

92 %
91 % 79 %

77 %
23 % 95 % 7,5

návštěvníků bylo 

spokojeno s letošní 

novinkou STYLE Life!

návštěvníků považuje veletrhy za lepší než v minulých letech
návštěvníků 

deklaruje účast 

i v příštím roce!!!

návštěvníků navštívilo veletrhy poprvé

Nejvíce návštěvníků má od 21 do 50 let! Odpovídá cílové skupině Sport Life a Caravaning

Spokojeno  

s návštěvou veletrhu bylo Návštěvník strávil na veletrhu průměrně

návštěvníků

hodiny

návštěvníků bylo velmi spokojeno 

se sportovním a doprovodným 

programem veletrhů
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Sportovní oblečení a vybavení

Vybavení a doplňky pro běh

Taneční vybavení

Cyklistické doplňky

3 %

13,7 %
2,8 %

11,8 %

10,9 %

7,6 %

32,3 %

18 %

Vybavení pro zimní sporty

Vybavení pro fitness a rehabilitaci

Vybavení pro vodní sporty

Vybavení na turistiku a horolezectví

Sortiment nákupů návštěvníků
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SPORT Life!

YOU2BER Life!

IN-JOY Life!

42,4 %

6,3 %2,5 %
1,4 %

43,8 %

3,6 %

STYLE Life!

DANCE Life!

CARAVANING Brno

Hlavní cíl návštěvníků
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Nákup sportovního a tanečního vybavení

Nákup kosmetiky, doplňků  
a sortimentu pro zdravý životní styl

Informace o karavanech, výběr karavanu

Aktivní účast na doprovodném  
programu, sportovní aktivity

Účast na You2ber Life!

Zábava, hraní her, tanec

23,4 %

2,5 %

38,7 %

21,2 %

2,9 %

11,3 %

Důvody návštěvy veletrhů
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2017technologické 
sportovní 

vychytávky

fitness 
aktivity

trendy  
a novinky  

z oblasti kondice  

a zdraví

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)
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SPORT Life!  
pro mládež  

edukativně-vzdělávací 

program pro žáky ZŠ

venkovní plocha 
pro wakeboarding

známé osobnostiDominik Nekolný, Dominik Hašek, Ondřej Synek, David Svoboda, Josef Dostál, Jiří Prskavec, Iveta Vacenovská, Alois Kaňkovský  a Alžběta Dufková a další...

streetové 
sporty 

streetball, basketball 

freestyle, discgolf, 

footbag, yo-yo
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večerní 
párty

Prigl Hall Festival 

a Hip Hop Life

desítky 
jedinečných 

tanečních 
vystoupení

desítky rozmanitých 

tanečních stylů 

hip hop, locking, popping, vogue, 

salsa, tango, pole dance, balet, step  

a mnoho dalších!

překonání tanečního  

rekordu s Leošem Marešem, Ondřejem  

Sokolem a Simonou Krainovou 

rekord překonán počtem  

2025  
tančících lidí

Step  
flash mob

128 účinkujících 

stepařůpřes 100 workshopů od předních tanečníků

zahraniční taneční hvězdy 
Brazílie, Španělska, Francie, 

Belgie, Ruska
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virtuální 
realita

finále Mistrovství ČR v PC hrách

finále Vodafone Mistrovství ČR  v mobilních hrách
150 

herních počítačů

autogramiáda

challenge

bohatý  
VIP program

herní pavilon B

You2ber Life

vystoupení  
21 známých tváří 
českého internetu

diskuze  
s youtubery
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ŘEKLI O FESTIVALU
Ohlasy vystavovatelů
Zdena Kašparová, GoGEN
marketingový brand manažer pro značku GoGEN
Jednalo se o  první partnerství a  účast na  festivalu. Rozhodně 
jsme velmi spokojenosti Splnila se nám představa, se kterou jsme 
na festival šli. Návštěvníci byli nadšení, dobře se bavili u našeho 
programu, na stánku jsme měli pořád plno. Největší zájem byl ur-
čitě o veslování s Ondrou Synkem. Navíc jsme veslovali pro dob-
rou věc, takže se lidi rádi zapojovali. Návštěvníci využívali i naši 
chill out zónu. Jsme mile překvapení i z prodejů, především drob-
né elektroniky. Spojení naší značky s festivalem Life! je podle nás 
naprosto dokonalé.

Jan Breburda, Sanasport
vedoucí brněnské prodejny a manažer nákupu
Na  veletrhu SPORT Life! vystavujeme pravidelně. Tržby máme 
stále výborné a účast se nám jednoznačně vyplatí. Děláme zde 
vlastně pátou prodejnu, která doplní ty v Brně, Praze, Olomouci 
a Bratislavě. Účast na veletrhu je určitě skvělá také pro budování 
brandu, snažíme se toho na stánku dělat pro návštěvníky maxi 
mum. Do budoucna bychom možná ocenili delší otevírací dobu, 
zejména v sobotu.

Michal Krása, Garmin
manažer prodeje v České republice 
Co se týče návštěvnosti stánku, tak by to mohlo být lepší. Nejlepší 
byl pro nás asi pátek. Návštěvníci měli zájem o zkoušení našeho 
zboží, zejména tedy hodinek. Prodeje by však mohly být vyšší.

David Komrzý, SWEEP
majitel firmy 
Prodeje našeho zboží byly během tří dnů dobré, takže jsme s účas-
tí na festivalu určitě spokojeni. Nejlepším dnem byla pro nás již 
tradičně sobota.

Tomáš Kvaček, Nové Fitness, s.r.o.
zástupce distribuce vybavení MIHA BODYTEC 
Spokojeni jsme hlavně umístěním stánku. Letos jsme se pořesu-
nuli z pavilon A do pavilonu V, což vnímáme velmi pozitivně. Ná-
vštěvníci měli velký zájem o vyzkoušení EMS tréninku na naší plo-
še, takže jsme spokojení.

Family Hall, společná prezentace Brna 
a Jihomoravského kraje, pavilon G2
Štěpán Vrubl, vedoucí Střediska aktivit a sportu STAREZ-SPORT, 
a.s. Dostali jsme  nemalý úkol – představit sporty a sportovní klu-
by z Brna a jižní Moravy. Poprvé jsme připravili celý pavilon a ro-
dinnou zábavu na celé tři dny, tak aby rodiče a děti přišli, zabavili 
se a odcházeli spokojeni. Primátor Petr Vokřál a hejtman Bohumil 
Šimek řekli, že se jim koncepce a výsledek líbí. Co je pro nás zá-
sadní - jsou spokojení rodiče, od nichž máme pozitivní zpětnou 
vazbu. Jsou spokojené děti, tím pádem rodiče a tím pádem i my.

 
Roman Jirásko, Sportica, pavilon V 
Key account manager pro ČR
S festivalem Life! jsme spokojeni. Nepřijeli jsme, abychom vydě-
lávali peníze, ale abychom se prezentovali veřejnosti. A to se po-
vedlo.

Jakub Kalina, pavilon V 
organizátor Meatfly Freestyle zóny 
Zájem lidí o aktivity v naší zóne byl obrovský. Vše bylo neustále 
plné. Mezi ty nejatraktivnější aktivity patřil jednoznačně skok z ga-
lerie pavilonu. Spousta diváků se přišla podívat v sobotu na hlavní 
závody, dobré ohlasy máme i z exhibicí. Spokojeni jsou také naši 
partneři.

Jan Valenta, Mercedes-Benz GRAND BMX 2017 
pavilon G1, pořadatel závodů
Letošní výzvou našeho závodu Mercedes-Benz Grand BMX byla 
organizace mistrovství České republiky v disciplíně parkur, kdy 
jsme tu postavili celý mobilní park, tak aby byl vhodný vysoké 
úrovni ježdění celé české špičky. Co se týká účasti jezdců, tak byla 
naprosto perfektní. Co se týče spolupráce s BVV, jakožto orga-
nizátory festivalu Life!, vše proběhlo naprosto v pořádku a záze-
mí, které se nám zde podařilo vytvořit, bylo opravdu solidní. Vše 
běželo, jak jsme si představovali. A zpětná vazba od samotných 
jezdců byla jen a jen pozitivní.

Radim Kakáč, Biketrial, pavilon G1 
pořadatel závodů 
Biketrial jako doprovodná akce se koná v rámci Sport Life! už os-
mým desátým rokem. Spolupráce s veletrhy je vždy perfektní a 
jsme rádi, že takto můžeme spolupracovat. Pro samotný biketrial 
je to obrovská propagace, jelikož jej vidí velké množství lidí. Le-
tošní ročník byl opravdu náročný, jelikož jsme přidali indoor závod 
mistrovství Evropy, postavení trať k tomu vyzývá. Maslíme si na 
mistrovství světa. Jen na evropský závod přijelo 50 jezdců a v ne-
děli v závodech začínajících jezdců jezdí 25 nováčků, dohromady 
pak 67 závodníků, což je obrovské číslo. Jsme velmi se spoluprací 
spokojeni, veletrhy se nám snaží vyjít maximálně vstříc a velmi 
děkujeme za to, že biketrial na Life! může být.
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2017Opět se na vás 
budeme těšit
na brněnském výstavišti

 9. - 11. 11. 2018
Více info na: www.festivallife.cz


