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*včetně předváděcí plochy

Tradičně začátkem listopadu (8.–10. 11. 2019) proběhl na výstavišti festival 
Life! Letošní ročník byl obohacen o dvě nové sekce s cyklistikou a spotřební 
elektronikou. Obě výrazně rozšířily jeho přitažlivost pro návštěvníky. 
Festival reaguje na celospolečenskou poptávku po motivaci k pohybu 
a zdravému životnímu stylu – zejména u mládeže, ale nejen u ní. Festival Life! 
se konal souběžně s veletrhem CARAVANING BRNO. Festival Life! zahrnuje 
sportovní sekci SPORT Life!, cyklistickou BIKE Life!, taneční DANCE Life!, 
sekci se spotřební elektronikou DATART Life! a herní INJOY Life! Branami 
výstaviště prošlo rekordních 53 927 návštěvníků.

FESTIVAL LIFE! SE ROZŠÍŘIL O DVĚ NOVÉ SEKCE 

- CYKLISTIKU A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU

53 927 návštěvníků 120 vystavovatelů 2 223 zároveň
tančících lidí

10 plných hal BVV50 druhů sportů 37 469 m2 
obsazené plochy*

SOLD

http://www.festivallife.cz
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Cyklistický sortiment byl sice součástí festivalu pokaždé, ale po sedmi 
letech se opět rozšířil na několikanásobek. Vysloužil si tak vlastní sekci 
s názvem BIKE Life!. Společně se sekcí SPORT Life! obsadil halu V. 

V cyklistické části, která obsadila více než polovinu pavilonu, se prezentovaly 
značky mechanických jízdních kol i elektrokol. Nechybělo ani oblečení a 
doplňkový sortiment. Součástí sekce byla dráha pro testování elektrokol 
a elektrokoloběžek.

NÁVRAT BOOMU CYKLISTIKY
NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ 

11 značek
testovacích kol

3 dny programu 
o cyklistice

1 000 m2 
testovací dráhy

http://www.festivallife.cz


NÁVŠTĚVNÍCI

Návštěvníci projevovali největší zájem o následující sortiment.
(Návštěvníci vybírali 3 možnosti.)

Vybavení na turistiku a horolezectví 48 %
Příslušenství a vybavení obytných přívěsů a automobilů 42 %
Vybavení pro cyklistiku, kola a koloběžky 39 %
Sportovní oblečení a vybavení 38 %
Obytné auto, karavan 15 %
Vybavení pro zimní sporty 9 %
Vybavení a doplňky pro běh 8 %
Vybavení pro fitness a rehabilitaci 7 %
Výbava pro vodní sporty 6 %
Jiné 4 %
Taneční vybavení 3 %

Věkové rozložení návštěvníků?

Pracovní zařazení respondentů?

28,2 %

19,5 %

13,1 %

7,4 %

31,8 %

Řadový pracovník/
Řadová pracovnice

Podnikatel/ka,
Majitel/ka firmy

Manažer/ka, Vedoucí

Manažer/ka, Vedoucí

Student/ka

méně než 
15 let

0 %

10 %

20 %

15-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let více než 
60 let
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Navštívil/a jste festival nebo veletrh i v minulosti 
nebo jste zde letos byl/a poprvé?

27,7 %

72,3 %

Byl/a jsem zde poprvé

Navštívil/a jsem
již několik ročníků

NÁVŠTĚVNÍCI

Kolik času jste celkem strávil/a na veletrhu?

2019

1

2018 2017

80,8 %

návštěvníků považuje 
rok 2019 za lepší

96,6 %

návštěvníků splnil 
festival očekávání

Přijdete jako návštěvník na příští 
ročník Festivalu Life! nebo 
na veletrh Caravaning Brno?

Ne 3,2 %

Ano 89,2 %

Nevím 7,6 %

9,4 %

12,6 %

17 %
1-3 hodiny

8 a více hodin
40,1 %

4-6 hodin

20,8 %
6-8 hodin

Více jak den
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VYSTAVOVATELÉ

Jaké typy jednání probíhaly mezi vystavovateli a návštěvníky nejčastěji? 
Bylo možno označit více odpovědí.

Návštěvníci nakupovali / objednávali produkty 71 %
Návštěvníci se informovali o produktech 65 %
Návštěvníci si sami zkoušeli vystavené produkty 50 %
Návštěvníci si brali informační materiály, letáky 42 %
Společenská návštěva klientů / obchodních partnerů 25 %

Vyhovovala Vám struktura návštěvníků?

Spokojen 91,6 % Netýká se mě 4,2 % Nespokojen 4,2 %

Zúčastníte se příštího ročníku?

Ano 79,2 % Ne 12,5 % Nevím 8,3 %

vystavovatelů bylo spokojeno 
s účastí na letošním ročníku90 %

Jak jste spokojen s prostorovým
uspořádáním festivalu?

91,6 %

4,2 %

4,2 %
Spokojen

Netýká se mě

Nespojen

vystavovatelů
bylo spokojeno 
s úrovní našich 
služeb

95,9 %

vystavovatelů bylo 
spokojeno s návštěvností 
s účastí na letošním ročníku91,6 %

Jak jste spokojeni s možností 
přímého prodeje na festivalu?

Nespokojen 4,2 %

Netýká se mě 8,3 %

Spokojen 87,5 %

www.festivallife.cz
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OHLASY
FESTIVALU Life!

Lukáš Pleskot, Game Hall - firma Playzone
Jsem moc spokojený s letošním ročníkem, jak se 
nám ho podařilo celkově připravit. A také nás moc 
nás těší sledovat dlouhodobě zvyšující se zájem 
o elektronické sporty.

SANASPORT
S letošním ročníkem jsme spokojení nad plán a bude 
to pro nás určitě jeden z těch silnějších ročníků. Zdá 
se nám, že se akce více vrací k odbornosti tím, že se 
vrátila kola - Bike Life!. Věříme, že to takhle vydrží 
i dál, přitáhlo to podle nás hodně tu sportovnější 
klientelu. Pro nás je to úspěšný ročník, funguje nám 
to tady dobře, máme dokonce dva stánky, takže jsme 
zvětšili plochu.

Marek Šindler, Crussis electrobikes, 
Elektrokola Přerov
Spokojenost je velká, jsme rádi, že jsme měli 
možnost být na vašem veletrhu. Velký zájem 
je především o elektrokola a především 
o stánek Crussis, protože Crussis zaujal 
veškerou veřejnost svým designem, svým 
propracováním kol, a jednoduše řečeno 
elektrokola Crussis ovládají český trh.

Martin Honza, Endorphin Republic
U nás byl největší zájem 
o elektrokola a gravel biky, dnes 
jsme dovezli i něco ze skialpu 
a spokojenost za nás je velká. 
Určitě jsme nadšení z toho, jak to 
fungovalo, v pohodě.

Kamil Šnedar, CYKLO best
Tak za nás, velká spokojenost, protože si myslíme, že 
návštěvnost byla vyšší, než jsme očekávali a zájemců 
o kola byla prostě spousta. Takže si myslím, že tato 
výstava bude už jenom a jenom lepší. Navíc za námi 
přijeli zákazníci ze všech možných regionů České 
republiky, takže veletrh není zdaleka lokální záležitost.

ROCK POINT
Bylo to pro mě příjemné 
překvapení, s prezentací jsme 
spokojeni. Lidi, kteří skialp už 
dělají, se přišli podívat, co je 
nového, popovídat si, ale byla tady 
třeba spousta lidí, kteří to vůbec 
neznali a zaujali jsme je. Nebylo to 
v tenhle okamžik o tom, abychom 
něco prodali, ale prezentovat se 
a ukázat vůbec, jaký sortiment 
máme.

Jan Butala, Pells
Z veletrhu máme radost, protože se 
podařilo opět dostat na Sport Life! 
cyklistiku, což byla velká škoda, 
že dlouhou dobu nebyla, přilákalo 
to hodně lidí. Nejvíc se jim asi 
líbily novinky v silničních kolech, 
karbonové závodní kolo R8 a nové 
karbonové závodní kolo Duke. Měli 
jsme tady bohatý doprovodný 
program, ambasadory Libora 
Podmola, mistryni světa v cyklistice 
Romanu Labounkovou, takže jejich 
autogramiády měly velký ohlas 
a my jsme spokojeni, protože byla 
velká účast.

Dalibor Kmenta, 
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
Já osobně jsem mile překvapen, 
že zákazníků je spousta, zájem 
je poměrně značný. Někteří 
možná přišli s větším odhodláním 
něco koupit, což není vyloženě 
náš případ, protože my se tady 
prezentujeme jako dovozce a 
velkoobchod. Ale s návštěvností 
jsme určitě spokojeni.

vystavovatelů
bylo spokojeno 
s úrovní našich 
služeb
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Hudy
Tak letos je určitě návštěvnost rozhodně větší než předchozí ročníky. 
Paráda. Ze strany vystavovatelů tedy rozhodně zajímavější. Myslím si, 
že letos cyklistika přitáhla více lidí než outdoor. Je to nabité 
o dost víc, vlastně vším. Teď je to atraktivnější pro každého člověka. 
Nemůžeme si na nic stěžovat, všechno se povedlo.

Sweep
Letos se mi hala líbí více než ta, 
co byla. Konečně to vypadá jako 
veletrh. Spíš jsem zvědavý, jestli se 
vrátí cyklisti nebo ne, jestli to bylo 
pro ně jako plus. Takhle by to bylo 
dobré, ale teď záleží na tom, jak to 
vyhodnotí oni.

Eva Kočicová, Datart
Jsme rádi, že se k nám přišlo pobavit tolik 
lidí. Potěšilo nás hlavně jejich zapojení do 
sportovních a jiných aktivit. Pro nás to je důkaz 
toho, že se nám podařilo spojit produkty ze 
světa elektroniky a moderních technologií 
s opravdovými zážitky. Návštěvnost festivalu 
překonala naše očekávání!

Ondřej Sokol, ambasador festivalu 
Life!, moderátor a herec
Letos jsem tady po šesté a konečně 
jsem si prošel celou akci, hlavně 
tedy proto, že jsem musel čekat 
na naše děti, které se mi zavřely v 
Game Hall a nemohl jsem je odsud 
dostat, takže jsem na festivalu 
strávil poprvé tři dny v kuse. A bylo 
to fajn.

Kilpi
Ano, bylo docela dost lidí, hlavně v sobotu. 
Dneska zase tolik lidí není, ale rozhodně to není 
špatné, my máme hodně velkou návštěvnost 
a jsme spokojeni. Koncepce haly se letos velmi 
povedla.

OHLASY
FESTIVALU Life!
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Novou částí festivalu Life! byla sekce DATART Life! v halách G1 a G2. 
Zde se představila téměř stovka značek spotřební elektroniky na expozicích, 
ve kterých se vystavené zboží také předvádělo. Tento způsob prezentace 
návštěvníky zaujal, a mnozí proto využili možnosti nákupu za zvýhodněné 
ceny. Zážitková prezentace zboží pak dokonale zapadla do koncepce 
celého festivalu. Vyšší zájem než v loňském roce zaznamenala páteční akce 
SPORT Life! pro mládež, na kterou vyrazilo přes dva tisíce žáků druhého 
stupně základních škol z Brna a okolí. Hlavním cílem pátečního setkání byla 
motivace ke sportu a zdravému životu bez drog, alkoholu a jiných návykových 
látek. Děti vyrazily do sportovních hal včetně již populární Family Hall 
v pavilonu Z, kde se prezentovalo město Brno i Jihomoravský Kraj. 
Motivovat mládež přišli Aleš Valenta, David Svoboda, Hana Kynychová, Marek 
Dědík, Libor Podmol, Jakub Kohák, Petr Švancara, Marek Holeček, Aleš Loprais, 
Kateřina Sirůčková a Ollie Roučková. Jedna z přednášek informovala žáky 
o aplikaci Nenech to být, pomocí které se dá předcházet šikaně.

DATART Life!
- TRENDY VE SPOTŘEBNÍ ELEKTRONICE 
   A VÝHODNÉ NÁKUPY

Pokus o překonání sobotního tanečního rekordu svým scénářem navázal 
na konec motivačního videa. Ondřej Sokol, Lucie Borhyová, Eva Decastelo, 
Fatty Pillow, House, Anna Šulc a Michal Holán se ocitli na pódiu po proběhnutí 
téměř dvousetkilometrové vzdálenosti po dálnici D1. Po patnácté hodině 
v rozjásané atmosféře proběhl společný tanec a komisař agentury Dobrý den 
potvrdil, že 2 223 tanečníků vytvořilo nový rekord.

SPOJENÍ PROGRAMU YOUTUBERŮ 
A TANEČNÍHO REKORDU

73 tanečních 
workshopů

překonán
taneční rekord

www.festivallife.cz
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17. ročník Mezinárodního veletrhu karavanů a obytných automobilů Caravaning 
Brno obsadil dva pavilony brněnského výstaviště. Na 17 tisících metrech 
čtverečních se představilo celkem 69 vystavovatelů ze 7 zemí. Pavilon F 
byl zaplněn prémiovými značkami. Desítky vystavovatelů se představili 
i v pavilonu P, kde kromě obytných automobilů a karavanů byly prezentovány 
také doplňky a příslušenství. Doprovodný program obsahoval praktické rady 
pro karavanisty i cestovatelské přednášky. 

Caravaning Brno
- INSPIRACE K CESTOVÁNÍ

Pro tanečníky je DANCE Life! každoroční podzimní stálicí a pravidelným 
termínem k setkání. Při letošním ročníků byl znatelný vyšší zájem o taneční 
workshopy. Více než dvě desítky z celkových 73 byly zcela vyprodané. Letošní 
ročník poprvé využil nový systém prodeje workshopů. Na několika pódiích 
probíhaly také taneční soutěže a show, mezi lektory workshopů bylo několik 
světových hvězd.

V pavilonu B po celé tři dny probíhaly Vodafone Mistrovství ČR 
v počítačových hrách a Samsung Mistrovství ČR v mobilních hrách. Součástí 
programu Game Hall byla i páteční odborná konference. Tisíce návštěvníků 
přišli jak povzbudit své favority, tak vyzkoušet výkonné herní počítače. 
Pro nadšence byli k dispozici i nejnovější herní tituly.

VYŠŠÍ ZÁJEM O TANEČNÍ WORSHOPY

ESPORT SE STAL ZAVEDENÝM POJMEM

69 vystavovatelů 7 zemí světa17 000 m2 
obsazené plochy

SOLD
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VÝBĚR 
Z TISKOVÉ MEDIALIZACE FESTIVALU
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VÝBĚR 
Z ONLINE MEDIALIZACE FESTIVALU

Zobrazení stránek
Unikátní uživatelé na webu
Prohlédnuté stránky za uživatele
Trvání jedné návštěvy (min)
Míra okamžitého opuštění (%)
Nové návštěvy webu

158.742
98.543

2,02
1:20

67,05
88.846

www.festivallife.cz
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VÝBĚR 
Z ONLINE MEDIALIZACE FESTIVALU

YOUTUBE KANÁL

FACEBOOK

INSTAGRAM

Dosah facebookové události
Dosah promo videa SPORT Life!
Dosah promo videa BIKE Life!
Průměrný org. dosah postů

±163.300
±126.200 
±75.900 
±5.600

±126.200 
±75.900 
±5.600

Počet zhlédnutí promo videa
Počet zhlédnutí pozvánky SPORT Life!
Počet zhlédnutí pozvánky BIKE Life!

www.festivallife.cz
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FOTOGALERIE
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Festival Life! byl v roce 2019 v očích organizátorů důstojným navázáním 
na původní koncept. Jsme rádi, že na něm můžeme spolupracovat 
s významnými hráči na poli českého sportu. Rostoucí zájem o sport v naší 
společnosti se promítá na každoročně vyšší návštěvnosti festivalu. Věříme, 
že jste si z letošního ročníku odnesli stejné pocity spokojenosti jako my. 
Těšíme se na naši budoucí spolupráci v roce 2020.

Závěr

VÝBĚR 
Z TV MEDIALIZACE FESTIVALU

www.festivallife.cz
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DĚKUJEME 
PARTNERŮM FESTIVALU Life!

OPĚT SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT 
6.–8. 11. 2020

Mediální partneři

Partneři akce

www.festivallife.cz
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NABÍDKA 
PRO VYSTAVOVATELE

Obsah balíčku START BASIC STANDARD PROFESSIONAL LIFE-STAR

Komerční plocha 9 m2 18 m2 30 m2 50 m2 90 m2

Plocha pro doprovodný program 0 m2 0 m2 20 m2 40 m2 60 m2

Přípojka elektro 2,2 kW 2,2 kW 3,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Vjezdy do areálu 1 1 2 3 3

Průkazy vystavovatele 2 2 4 6 8

i-Katalog zápis zápis zápis zápis+logo zápis+logo

On-line registrace hostů vystavovatele 25 50 50 75 100

Aplikace BVV (Android & iOS) zápis zápis zápis zápis+logo zápis+logo

Článek webu – 1 2 4 4

Facebookový příspěvek – 1 3 5 5

e-Zpravodaj – 1 2 3 3

Deníky a portály – – 1 1 1

Uvedení ve výběru z firem na webu – – ano ano ano

Logo v seznamu vystavovatelů – – – ano ano

Zvýraznění v plátcích festivalu – – – ano ano

Rozhovor pro profesní magazín – – – – ano

Registrační poplatek v ceně v ceně v ceně v ceně v ceně

Koberec ELEA ELEA ELEA ELEA ELEA

Cena balíčku (Kč) 20.000 30.000 65.000 105.000 135.000

www.festivallife.cz
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POUZE VÝSTAVNÍ PLOCHA

Krytá plocha

Do 20 m2 1 600 Kč/m2

21 – 50 m2 1 500 Kč/m2

51 – 150 m2 1 400 Kč/m2

151 m2 a více 1 000 Kč/m2

Venkovní plocha 860 Kč/m2

Registrační poplatek vč. 1 ks volného vjezdu 3 500 Kč

Registrační poplatek za spoluvystavovatele 2 500 Kč

Cena za stánek do uzávěrky 2 550 Kč/m2

Cena za stánek po uzávěrce 2 900 Kč/m2

Na výstavní plochu se vztahuje termínová sleva 10  % při objednávce plochy do 
30. 8. 2020. Poskytnutí slevy je současně vázáno na podání závazné přihlášky 
a uhrazení první zálohové faktury v termínu její splatnosti.

TYPOVÉ STÁNKY
- Expozice budou připraveny vždy 1 den před zahájením festivalu v 10:00 hod.
- V případě vlastního celoplošného polepení a poškození stěnových panelů bude   
  účtován příplatek ve výši 880 Kč/ks.
- Vrácení nebo výměna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny.
- Konstrukční změny nejsou u typových expozic možné.
- Demontáž expozice probíhá ihned po skončení festivalu.
- Úklid je prováděn vždy ráno před zahájením festivalu.
- Základní vybavením typové expozice je pouze světlo a elektrická přípojka 
  230 V do 2,2 kW. Stoly, pulty, nábytek a koberce se objednávají zvlášť.

* Všechny uváděné ceny jsou bez DPH.
**Požadavky na ostrovní expozice je možné od 50 m2.

Cena zahrnuje výstavní plochu, registrační poplatek, výstavbu expozice, vybavení
a technické přívody. Na výběr máte ze tří typů stánků (dle modelů na násl. straně).

Další služby a vybavení v rámci plochy se řídí ceníkovými sazbami BVV. 
Váš obchodník Vám je poskytne na vyžádání.

 
VÝSTAVNÍ PLOCHA S TYPOVÝM STÁNKEM
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ŘADOVÁ EXPOZICE
(přístupná z jedné strany)
a její možné rozměry v metrech:
2 x 2; 2 x 3; 2 x 4; 3 x 3 a 3 x 4

ROHOVÁ EXPOZICE
(přístupná ze dvou stran)
a její možné rozměry v metrech:
2 x 3; 3 x 3; 3 x 4; 3 x 5 a 3 x 6

TYPOVÉ STÁNKY 
PRO VYSTAVOVATELE
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