Open Minds Event & Marketing Agency

event Management
Festival Evolution





specializujeme se na eventy a marketing v oblasti
Open Minds
pořádáme přednášky, semináře, workshopy,
kongresy, výstavy, veletrhy, festivaly, divadelní
představení a další kulturní a společenské akce
zveme špičkové zahraniční speakry i osobnosti z ČR






Festival Evolution



největší středoevropský festival se zaměřením
na trendy v oblasti zdravého životního stylu
a osobního rozvoje
5 sekcí: Bio styl, Zdraví, Eco world, Alternativa, Osobní rozvoj
každoročně přes 400 vystavovatelů,
přes 200 účinkujících v doprovodném programu,
přes 16 000 návštěvníků
14 ročníků

Festival Evolution

Festival Future Port Prague

Šťastné Česko

největší vizionářská a futuristická akce v srdci Evropy




Future of Business Conference

15 spíkrů z celého světa

320 účastníků

Biosummit

Festival & Expo

23 spíkrů z celého světa

více než 4700 účastníků

více než 100 vystavovatelů





Nadační fond
měření Českého indexu
štěstí
konference
Den pro štěstí
2 ročníky
400 účastníků

Šťastné Česko

Future Port Prague

Konference

Výstavy

Biosummit 2011, 2015, 2016 - konference o ekologickém
zemědělství a bioprodukci v ČR (Ministerstvo zemědělství,
Senát Parlamentu ČR)
Vědecká konference o ekologickém zemědělství (ČZÚ)
Vyhlášení Bio prodejny roku 2011 (Malostranská beseda)

Minulost lékařství a léčitelství (Novoměstská radnice)
Masaru Emoto (Novoměstská radnice)
C(t)nosti (Průmyslový palác)
Očima duše (ulice Prahy)
Future Port Prague - Future of Business Conference

Future Port Prague

Multikulturní festival Pražské brány




Future Port Prague - Festival & Expo



celoroční multižánrový projekt
5 bran: Brána poznání, Brána umění, Brána historie,
Brána zdraví, Brána Festivalu Evolution
prezentace významných českých i zahraničních
osobností: filozofů, historiků, vědců, umělců,
spisovatelů, léčitelů, jogínů,…
9 ročníků

Pražské brány

Výstava - Skrytá síla vody

event Management
Agenturní činnost



Koncerty

komplexní produkční a marketingové služby
– vaši akci připravíme na klíč
zajistíme scénář a dramaturgii, vhodný prostor,
technické vybavení, catering, dekorace, PR
a marketingový plán včetně vydavatelských činností
The Soul of Leadership with Deepak Chopra

Přednášky a semináře

Deepak Chopra

Deepak Chopra
Eric Pearl
Dan Millman
Little Grandmother
Andreas Clauss
Masaru Emoto
Brandon Bays
Sant Rajinder Singh Ji Maharaj

Tim Wallace Murphy
Raymond Moody
Gurunam
Paramhans svámí
Mahéšvaránanda
Mooji
Pablo Russell
Ruediger Dahlke
Jan Mühlfeit a další

Paramhans svámí
Mahéšvaránanda

Namkhay
(Novoměstská radnice)
Gospel Time
(Průmyslový palác)
Koncert pro Prahu
(Španělská synagoga)
Španělská synagoga

Namkhay

Masaru Emoto

Film a divadlo

Raymond Moody

Pozitivní města, Hradec Králové

Open air akce

Pozitivní Evoluce




Pozitivní města, Praha

roadshow „Pozitivní města“ po všech krajských městech
setkání se studenty, regionálními podnikateli,
tiskové konference, diskusní večery
celková návštěvnost: 8000 lidí, weby: 5000
návštěvníků denně, facebook: 40 000 Likes,
20 000 zpracovaných e-mailů, sledovanost online
přenosů: 3000 připojení denně

Don Quijote podle Sancha

Šivovo kolo života
(divadlo ABC)
Don Quijote podle Sancha
(Divadlo U Hasičů)
Festival pro Tibet
(Kino Světozor, Kino Aero)
Ozvěny Ekofilmu
(Průmyslový palác)

Poznej svého farmáře 2014
Farmářské slavnosti 2015
Den otevřených dveří MZe 2015
Zažít město jinak 2016
Osvěžovna Stromovous 2016-7
Letní kino Výstaviště 2017
Mooji

Farmářské slavnosti

Marketing & media





poskytujeme full service marketingovou podporu
vytváříme komplexní marketingové strategie,
průzkumy trhu, analýzy
zajištujeme služby z oblasti PR
navrhujeme a realizujeme mediální kampaně –
rozhlas, TV, outdoor a indoor po celé ČR, internet,
nová média, guerilla akce, webdesign, aplikace,
tiskoviny, direct mailingy…

festival, který vám nasadí
brouka do hlavy
23. – 25. 3. 2018
Výstaviště Praha Holešovice
Bio styl

Zdraví

www.evolution.cz
Komplexní mediální kampaň
Eco   world
Alternativa
Osobní
rozvoj
Festival
Evolution

Realizace polepu stánků
Festival Evolution

Komplexní mediální kampaň
Festival Evolution

Flowee

Pozitivní evoluce - roadshow









denní magazín chytrého životního stylu
strukturovaně, srozumitelně a neotřele informuje o trendu #smart living
včetně témat bio, eko a osobního rozvoje
6 rubrik v podobě psaného infotainmentu, reportáží, rozhovorů, pravidelných video pořadů a blogů
300 článků, rozhovorů, videí a fotoreportáží měsíčně
eshop: vstupenky, ebooky, poukazy, audio a mnoho inspirativních produktů
#takhlezijuja

Web design MEI Czech Republic

Komplexní mediální kampaň
Flowee

Marketingová kampaň Myšlení první ligy

Web design - Deepak Chopra

Mezi naše
reference patří:

Kreativní strategie




vytváříme kreativní strategie, analýzy, studie, plány
a postupy s návazností na realizační a produkční část
jsme FULL service agency: „od zrodu myšlenky
k samotné realizaci“
stojí za námi významné výsledky, které mají
dlouhodobý přesah
Web design - Flowee

Komplexní mediální kampaň
Flowee








Festival Evolution
Future Port Prague
Flowee
Pražské brány
Pozitivní Evoluce
ProRegiony

Festival Evolution
Festival Evolution / jaro

Festival Evolution / podzim

bio styl / zdraví / eco world / alternativa / osobní rozvoj

3 dny

Průmyslový palác – Střední hala, Pravé křídlo, Levé křídlo

400+ vystavovatelů

16 000+ návštěvníků

4 000+ m2 čisté výstavní plochy


11 účastnických zemí





7 přednáškových sálů
180+ účinkujících
přednášky / semináře / workshopy / lekce /
ukázky / poradny / výstavy / koncerty
Otevřeno:
Pátek a sobota 10 – 19 hodin
Neděle 10 – 18 hodin
Vstupenky: předprodej online, na místě
Vstupné: 170 – 500 Kč





Expozice společnosti
Fairtrade Česko a Slovensko







Hlavní sál








Koncert Vojty Dyka a B-Side Bandu

Taneční skupina Rása
Bollywood dance

bio styl / zdraví / eco world / osobní rozvoj

2 dny

Průmyslový palác – Střední hala, Pravé křídlo,
venkovní plocha

200+ vystavovatelů

8 000+ návštěvníků

3 000+ m2 čisté výstavní plochy

11 účastnických zemí

prodejní stánky
s pestrou nabídkou
bio, eko či přírodních
produktů a přehled
metod osobního
rozvoje i přehled
alternativních směrů
expozice zaměřené na
BIO a přírodní produkty
fair trade expozice
dětské programy
street food – zóna
s občerstvením a velkým
výběrem bio, raw,
veggie, vegan a fair
trade potravin

Expozice společnosti Vitalvibe

5 přednáškových sálů
120+ účinkujících
přednášky / semináře / workshopy / lekce /
ukázky / poradny / výstavy / koncerty
Otevřeno:
Sobota 10 – 19 hodin
Neděle 10 – 18 hodin
Vstupenky: předprodej online, na místě
Vstupné: 100 – 200 Kč

Koncert

Festival Evolution

Festival Evolution






Expozice společnosti PRO-BIO

Přednáškový sál



inspirace a nápady, které nás mohou „posunout dál“
témata pro ty, kteří dbají o své zdraví, chtějí se dozvědět
něco o sobě a rozvoji své osobnosti nebo nahlédnout
do sfér mimo každodenní realitu
prostor pro inovativní pohledy na tradiční přístupy a pro
diskuzi nad aktuálními otázkami
nabídka praktických tipů, nápadů, inspirací i konkrétních
výrobků a služeb
místo setkávání pro lidi s podobným náhledem na svět

Portfolio přednášejících
Dan Millman





Pokojný bojovník
přednášky, semináře
2008, 2011, 2013
celkem 1900 návštěvníků

Deepak Chopra

James A. Cusumano

 Budoucnost zdravého
a úspěšného života
 přednáška, 2014
 celkem 1200 návštěvníků







 The Soul of Leadership
 seminář, 2016
 celkem 220 návštěvníků

Dan Millman

Jan Mühlfeit





Myšlení první ligy
semináře
2016
celkem 650 návštěvníků

Masaru Emoto

Lance Secretan

 interview pro film
Tajemství a smysl života

 interview pro film
Tajemství a smysl života

Deepak Chopra

Ihaleakala Hew Len

Raymond Moody





Skrytá síla vody
semináře, výstava
2009
celkem 12 000
návštěvníků
Jan Mühlfeit

Ruediger Dahlke
 Nemoc jako symbol,
Peace Food,
Zákony osudu
 přednášky
 2015
 celkem 1000 návštěvníků
Ruediger Dahlke

James A. Cusumano

Ihaleakala Hew Len

Masaru Emoto





Festival Evolution
Konference Šťastné Česko
přednášky
2014, 2016
celkem 900 návštěvníků

Život po životě
přednášky
2010, 2017
celkem 2900 návštěvníků

Raymond Moody

Tim Wallace Murphy

Tim Wallace Murphy

Lance Secretan

Sant Rajinder
Singh Ji Maharaj

 Pokrevní linie Ježíše
Krista
 přednášky, semináře,
promítání filmu
 2008, 2011, 2012
 celkem 1220 návštěvníků





Sant Rajinder Singh Ji Maharaj

Swami Wishwananda
 interview pro film
Tajemství a smysl života

Věda o spiritualitě
přednášky, meditace
2009
celkem 1800 návštěvníků
Swami Wishwananda

... a mnoho dalších

Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
T: (+420) 222 311 108
M: (+420) 774 846 634, 731 344 235
info@felicius.cz
www.felicius.cz

