
FITNESS
EXPO
22. - 23. dubna 2022
PVA Expo Praha

20 000+
Návštěvníků

100+
Exkluzivních hostů

200+
Vystavovatelů nejen z Fitness

10 000m
plné zábavy a vystavujících

2



Akce je dvoudenní a bude se konat na výstavišti v Letňanech v Praze. Akci pořádají opravdoví profesionálové ve svém 
oboru. 
Propagace bude zaměřena nejen na kulturisty a fitness nadšence, ale především na masovou skupinu amatérských 
sportovců a obyčejných lidi, kteří si chtějí udržet formu, zdravý životní styl nebo s tím chtějí začít. 

Velká návštěvnost je garantována soutěžemi konaných na akci v dalších halách, kde probíhá Gentlemen's Expo, Erotic-
ký veletrh, Smoke Expo a Czech Tattoo Expo . Propojení těchto festivalů se stejnou cílovou skupinou zaručuje vystavu-
jícím nejen velký prodej před Vánocemi, ale také i široké oslovení potenciálních nových zákazníků.

Program akce: Semináře, Soutěže, 
Sporty: Fitness, Kulturitika a silové sporty, MMA, Muay Thai, Judo, Golf, Ciklistika, Plavání, Pole dance
Vystavovatelé: Zdravá výživa, suplementy, doplňky stravy, sportovní oblečení, fitness vybavení

B2C

Součástí veletrhu bude i B2B zóna v kongresovém sále. 
pozvani veškeří prodejci �tness doplňků, majitelé �tness gymů a �tness in�uenceři.
Po celé dva dny můžete využít expoziční prostor nejen na B2B setkání, ale také k propagaci a k prodeji pro-
duktů nebo služeb koncovému zákazníkovi

B2B

Fitness expo je sportovní kulturní akce zaměŕena na Fitness, 
kulturistiku, sport a zdravý životní styl.
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                        Vše začalo ambiciózním nápadem v roce 2015. Nápadem vybudovat jednu z největších a nejznámějších 

sportovních akcí a soutěží v Evropě. Každý z prozatím uplynulých konání vysoce předčil očekávání jak naše, tak 

našich partnerů! Za uplynulé roky jsme si vybudovali silnou základnu návštěvníků, kteří pravidelně navštěvují naše 

veletrhy s návštěvností přes 20 000 lidí za 2 dny!

Dne 8.11. 2015 jsme uspořádali velkolepou akci, která dosud neměla v České ani Slovenské republice obdoby. Pražská Sparta Aréna na Podvinném Mlýně se 

proměnila v dějiště jedinečné akce pro všechny milovníky kulturistiky, fitness, silových výkonů a zdravého životního stylu. Ačkoliv se od prvních ročníků akcí 

neočekává příliš, nám se podařilo předčit očekávání nejen našich partnerů, ale i nás samotných. Přes 1200 Čechů a Slováků se shromáždilo, aby se mohli 

zúčastnit Nabersvaly EXPO + Challenge - akce, kde mohou obdivovat úchvatné sportovní výkony soutěžících, vyfotit se spolu se známými osobnostmi, dozvě-

dět se zajímavé informace nejen ze světa kulturistiky a fitness a vychutnat si senzační atmosféru, která zde panovala. Zhruba stovka účastníků se rozhodla 

otestovat svoji sílu a zúčastnit se samotné Challenge - soutěže v několika silových disciplínách. Návštěvníci se těšili i z přítomnosti partnerů a naplněných 

výstavních ploch, díky kterým si mohli vyzkoušet vše, co toto rychle se rozvíjející sportovní odvětví může nabídnout. 

K nabité atmosféře přispěla účast mnoha známých osobností, jejichž jména jsou ve světě fitness, kulturistiky a strongman velmi dobře známá. Kromě přítom-

ných hostů bylo možné obdivovat i různé služby a produkty, které se zde rozhodlo představit přes 40 partnerů. Celá akce vzbudila obrovský ohlas ze široké 

veřejnosti a také pocit, že přesně něco takového tu chybělo

2015, listopad -  MÍSTO: Sparta Aréna Praha, Podvinný mlýn 

Laťka pro druhém konání byla nastavena opravdu vysoko a my věděli, že pro její překonání bude potřeba velké množství práce, financí a silných partnerů. V 

druhém konání se nám podařilo navázat velice úzkou spolupráci s téměř všemi významnými výrobci a distributory sportovní výživy v rámci české a slovenské 

republiky, fitness oblečení a pomůcek v rámci české a slovenské republiky! 

Na akci dorazilo přes 2.500 návštěvníků a akce zasáhla pomocí sociálních sítí, mediálních partnerů a tištěné reklamy přes 1.150.000 lidí. 

Úroveň akce se od prvního konání několikanásobně posunula a na základě odezvy jak od fanoušků a návštěvníků, tak od partnerů víme, že již v rámci třetího 

konání se stane NS Prague Fitness EXPO nejvýznamnější Fitness akcí v rámci střední Evropy! 

2017, únor -  MÍSTO: Sparta Aréna Praha, Podvinný mlýn 

Účast přes 7 500 lidí, 120 Exkluzivních hostů, více jak 400 závodníků, přes 400 000 kč prize money, investováno více jak 1 000 000 kč do reklamy.

Akce se posunula na mezinárodní kvalitu, je dvoudenní na nejmodernějším výstavišti v PVA Expo Praha a už teď je jasné, že další ročník posuneme ještě o 

level výš a to jak v reklamní kampani, tak i dosahu pro vystavující a rozšíření pro návštěvníky. 

2018, červen - MÍSTO : PVA Expo Praha

Historie
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KAMPAŇ PRO ROK 2022
V MEDIÁLNÍ HODNOTĚ
4 718 000 KORUN

Víme, že široké a kvalitní mediální pokrytí je velice 

důležité nejen pro akci, ale i pro její partnery! Klade-

me proto důraz na co největší mediální pokrytí. Pro-

pagace akce je sestavena na míru a na základě 

našich několika letých zkušeností. Jelikož našim 

cílem není oslovovat dokola cílovou skupinu, pro rok 

2021 jsme se zaměřili 40% cílová skupina 60% nový 

potenciální návštěvníci/zákazníci. 

Jelikož jsme jediným velkým Fitness veletrhem, 

předpokládáme, že na akci dorazí všichni z oboru, 

proto jsme se rozhodli cílit i na novou skupinu.

22. - 23. dubna 2022
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Soc. média - v celkové hodnotě 300 000 CZK

influenceři
placená reklama (Instagram, facebook)
virální soutěž

Internet - v celkové hodnotě 220 000 CZK

mediální partneři (největší tématické online magazíny a velké magazíny se širokým zaměřením)
PPC / google adwords

OOH - v celkové hodnotě 1 624 000 CZK

Vybrané lavičky po praze (800 ks)
Vybrané MHD zastávky po praze (200 ks)
Veřejné vybrané plochy různých formátů (50 ks)
10 vybraných billboardů a CLV

PRINT - v celkové hodnotě 64 000 CZK

Vltava Labe Media

Digitální veřejná propagace - v celkové hodnotě 2 190 000 CZK

LedMultimedia -  52 800 spotů (OC Palladium, Praha 4 - Pankrác, Praha 14 - Černý Most, Praha 10 - OC Shopping Park, OC Europark)

Obchodní centra LED projekce - 32 700 spotů (Westfield Chodov, Metropole Zličín, Centrum černý Most)

Rádiová kampaň - v celkové hodnotě  180 000 CZK

Praha + Střední Čechy 420 spotů (9 vysílacích okruhů)

Televizní reklama - v jednání

ČT sport
O2 sport
Nova Sport 1

Mediální partneři  - v celkové hodnotě  přes 140 000 CZK

největší online magazíny zaměřené na fitness a sport a velké magazíny se širokým zaměřením
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Výstavní plocha začíná od 1 250,- CZK za m
2

Základní plocha je bez el. přípojky. K ploše si můžete přiobjednat
kompletní zajištění stavby expozičního stánku včetně dalších služeb.

Ceny se liší dle velikosti plochy a následného umístění
(ostrovní, rohový, řadový)
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All inclusive balíček 

- poskytnutí prostoru pro Vaši prezentaci na veletrhu

- design Vašeho stánku včetně výroby

- organizaci a zajištění personálu na akci

- vytvoření balíčku k prezentaci Vaší firmy

- zajištění ubytování pro mimopražské nebo zahraniční klienty

- uskladnění zboží, nebo celní odbavení ze zahraničí

Nemáte vlastní stánek
a chcete ušetřit čas a starosti?
Využijte našeho ALL-INCLUSIVE balíčku
a my se o vše postaráme.

Co vše jsme schopni zařídit:

Účast přes 7 500 lidí, 120 Exkluzivních hostů, více jak 400 závodníků, přes 400 000 kč prize money, investováno více jak 1 000 000 kč do reklamy.

Akce se posunula na mezinárodní kvalitu, je dvoudenní na nejmodernějším výstavišti v PVA Expo Praha a už teď je jasné, že další ročník posuneme ještě o 

level výš a to jak v reklamní kampani, tak i dosahu pro vystavující a rozšíření pro návštěvníky. 
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Na co se těšit:

BODYBUILDING

O�ciální soutěže

- Men's physique
- Bikini fitness
- Bikini masters
- Wellness fitness
- Fitmodel
- Kalistenika

Ostatní soutěže

- Denchpress
- Deadlift
- Mas Wrestling

FITNESS

STRONGMAN

STREET WORKOUT

MMA

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
PREVENCE, REHABILITACE, TERAPIE

SPOUSTA DALŠÍ ZÁBAVY

THAI-BOX

POLE DANCE

MÓDA A KOSMETIKA

WELlNESS 

CZECH FITNESS AWARDS
více informací na další stránce

Účast přes 7 500 lidí, 120 Exkluzivních hostů, více jak 400 závodníků, přes 400 000 kč prize money, investováno více jak 1 000 000 kč do reklamy.

Akce se posunula na mezinárodní kvalitu, je dvoudenní na nejmodernějším výstavišti v PVA Expo Praha a už teď je jasné, že další ročník posuneme ještě o 

level výš a to jak v reklamní kampani, tak i dosahu pro vystavující a rozšíření pro návštěvníky. 
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Každoroční soutěž, kde se nominují nejlepší trenéři například

pro osobní tréninky, značky, vybavení tělocvičen, dietology, odborníky

na výživu a mnoho dalších, aby byli uznáni ve svých oborech a byli oceněni za přítomnosti profesionálů v oboru,

šampionů a veteránů na slavnostním ceremoniálu.

Kromě diplomu a uznání, bude toto ocenění také sloužit jako skvělá platforma pro celé odvětví fitness.

Nominujte se do nejideálnější kategorie a nechte svou práci posoudit naší porotou. Získejte šanci být součástí galavečeru 

Czech Fitness Awards a užijte si nezapomenutelný galavečer.

Ocenění jsou jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Každá z kategorií je navržena tak, aby oslavovala osvědčené postupy, od kvality 

práce po motivační a inspirativní úspěchy.  

Czech Fitness Awards (CFA), 
je slavnostní galavečer
ve fitness průmyslu.

CZECH
FITNESS
AWARDS
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Miss Fitness České republiky

Soutěž Miss Fitness České republiky
s krásnými a extravagantními dívkami, které se vní
zúčastní, poběží celým veletrhem. Soutěž je virálovým
promem nejen pro veletrh, ale i pro partnery soutěže.

1. kolo – casting
v rámci několika castingů vybere porota 12 finalistek + 2 náhradnice. 

2. kolo – profesionální focení
profesionální fotograf nafotí finálovou dvanáctku na kalendář,
kde fanoušci budou vybírat svou královnu internetu.
po celou dobu se o ně stará  profesionální tým vizážistek a kadeřníků.

3. kolo – nácvik choreografie
finále musí být dokonalé a proto společně s finalistkami
proběhne nácvik velmi jednoduché choreografie,
zkouška šatů a poslední doladění detailů.

4. kolo – finále
vrchol soutěže probíhá přímo na veletrhu v praze.
vyhlásí se 5 titulů – Miss Fitness České republiky, , 1.vicemiss,
2. vicemiss, miss zadeček a titul miss internet.

Soutěž se skládá z několika kol:
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Chcete i Vy se stát součástí
Fitness Expa a ukázat co umíte?

Tak nás neváhejte kontaktovat!

+420 771 169 742 www.FitnessExpo.cz

JAKUB ČÍŽEK Dr. h. c.

+420 721 000 080
cizek@cegroup.cz 

ROZÁLIE KOHÁKOVÁ

+420 736 623 140
kohakova@cegroup.cz

MARTIN BERDIS 

+420 733 703 428
berdis@cegroup.cz


