ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ESCAPE6 PRAGUE CAR FESTIVAL

AUTOMOBILOVÉ UNIKÁTY SE SJELY
NA ESCAPE6 PRAGUE CAR FESTIVAL
Téměř 700 převážně individuálně upravených automobilů z celé Evropy
se sjelo o víkendu 2. a 3. září do Prahy na akci Escape6 Prague Car Festival.
Již tradiční výstava zaměřená na tuning, sportovní i sériové vozy a bohatý
program přilákala téměř 25 000 návštěvníků a její šestý ročník udělal opět
obrovský krok vpřed. Novinkou a zároveň hlavním magnetem se stala
hala č. 4 a v ní umístěná evropská špička mezi tuningovými vozy. Dva
vozy Porsche v úpravě RWB, Lamborghini Huracan a Dodge Challenger
od japonského úpravce Liberty Walk nebo Nissan GTR Carbonnere Project
jsou jen špičkou z asi 50 top automobilů, které zde návštěvníci mohli vidět.
Skvělou atmosféru doplnil program na hlavním pódiu, kde se konaly módní přehlídky, volba miss nebo předávání cen. Neméně kvalitní program byl

také v dalších halách. Davy návštěvníků zvědavě sledovaly např. unikátní
Lamborghini Aventador Super Veloce nebo Nissan GTR Frankenstein
s úctyhodnými parametry 970 PS a 1139 N.m. Firemní expozice významných světových značek nabídly zase pohled do světa profesionální úpravy
vozů, zvyšování výkonu a kvality jízdy. Prezentovaly se např. značky Eibach,
Recaro, Meguiar´s, Pirelli nebo Sonax. Celkový počet firemních vystavovatelů se zastavil na čísle 59. Více než dvojnásobný počet automobilů oproti
loňskému ročníku zaznamenala sekce Racing Cars. Desítky závodních speciálů, mezi nimi například Audi Quattro S1 ve dvou specifikacích, rallyový
závodní vůz Ford Fiesta R5 nebo okruhový speciál Radical byly potěšením
pro každého milovníka motorsportu.

Zajímavě byla pojata expozice elektromobilů, které vévodila pravidelná show v podání vozu Tesla X a jeho prezentačního tance za pomoci
pohybujících se dveří a blikání světel do tónů moderní hudby. V zábavní
zóně byly k dispozici desítky herních konzolí a také ukázky virtuální reality.
Všechna zařízení bylo možné zdarma vyzkoušet a i díky tomu byla po celý
víkend v obležení především mladší generací návštěvníků. Fanoušci RC
modelů měli k dispozici obří dráhu pro nákladní “techniku” a také závodní
dráhu pro sportovní modely. Součástí této sekce byla i sbírka na podporu
projektu Pomozte dětem, jejíž výtěžek byl odevzdán po skončení akce.
Na své si přišel také běžný motorista, který mohl vyzkoušet některý
z vystavených sériových vozů uvnitř v hale a nejnovější modely značky

Škoda také přímo v jízdě na venkovní ploše i mimo výstavní areál. Kvalitně
obsazená venkovní plocha s téměř 300 exponáty, jízdami s elektromobily
i běžnými automobily a atrakcemi pro
děti, také velkou měrou přispěla
k rozšíření letošního ročníku.
Escape6 Prague Car Festival 2017
jednoznačně naplnil očekávání.
Také proto vás můžeme pozvat již
nyní na ročník příští, který se koná
ve dnech 1. a 2. září 2018.
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PROGRAM AKCE
UNIKÁTNÍ AUTA / KRÁSNÉ DÍVKY / ZÁBAVA
Program v halách









nejlepší tuningová auta z ČR a celé Evropy
supersporty a závodní vozy
ameriky a historické vozy
výstava nových osobních automobilů
elektromobily a technologie budoucnosti
firemní expozice
workshopy
virtuální realita

Program na venkovní výstavní ploše







jízdy s elektromobily a skútry na testovacím okruhu
jízdy s automobily Škoda v silničním provozu
venkovní výstava tuningových vozů
závody s formulovými šlapadly
focení automobilů u fotostěny
představení upravených vozů moderátorem










Play Zone
Miss Prague Car Festival
módní přehlídky
fotografování s modelkami
AQ Dance
autogramiády
RC modely
tombola
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PROPAGACE AKCE
tisk / on-line / outdoor
Časopisy a ostatní tištěná média

Propagace na akcích

4x4

Tuningové akce v Polsku

Autobox

Tuning Show Budapešť

Automakers

Tuningové srazy Škoda

Autosport&Tuning
Autoservis

Rádia

Cars&Stories

Radiožurnál

EVO

Rádio City

Grand Auto

Radio Cool

Chrom&Plameny
Letňanské listy

Televize

Oldtimer

TV Praha

Uniform

Venkovní reklamní plochy
Bannery, články a pozvánky na internetu

Billboardy Praha a okolí

atlasceska.cz

Plakátovací plochy

auto.idnes.cz
automodul.cz

Ostatní

autotablet.cz

Cílená reklama na Facebooku

carsandstories.cz

Cílená reklama na Google

goout.cz

Cílená reklama na Seznam

hyperinzerce.cz

Speciální nabídka pro zákazníky Mironet

chromplameny.cz

Mailing na vybrané cílové skupiny

i-evo.cz
kdykde.cz
kudyznudy.cz
motorinfo.cz
pva.cz
rajaut.cz
rajveteranu.cz
skodahome.cz

Výběr ze statistik

sociální sítě

Počet zobrazených bannerů na internetu - 2,8 mil.

sportovnivozy.cz

Počet návštěvníků na webu akce - až 64 tisíc za týden

vylety-zabava.cz

Odběr newsletteru - 894 adres

weby vybraných vystavovatelů
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SEZNAM FIREMNÍCH VYSTAVOVATELŮ
2DIN.cz
AAA
Asociace virtuální reality
Automodul.cz
Auto-Moto Riegger
Alm
Autodrom Most
Autoseating
Autosport&Tuning
Balloonexpert
Benet
BSR Česká republika
Cabrio Limousine
Carmedia
Crystal Cruisers
Elektromobily
Escape6
Freshjam
Hyundai Domanský
Juicymo
Legendy

Love Original Cosmetics
Mary Kay
Matpro
Městská policie
Milan Vasko
Mironet
Modeland
Motorsport
Mustang Evolution
NH Car
NO-H2O
Orange Factory
Osram
Pecka Modelář
Peugeot Domanský
PIM24
Playstation
Playzone
Podznačky
Powertec
Praga Arena

Profichip
Reklama Etra
Revilo
Rmotor
Road Motor Media
Rolls-Royce Club
Ronal
Rosemed Holding
Samsung
Scale Cars
SOU Škoda Auto
Stupice
Škoda Home
Toplac
Top Secret Tuning Company
Total
Trieste
Universum Brno
Valeo
Yido Performance

STATISTIKY PRAGUE CAR FESTIVAL 2017
Návštěvníci		

Výstavní plocha		
				
 počet lidí celkem
24 281
 vnitřní výstavní plocha v m2
17 700
 veřejnost
21 458
 venkovní výstavní plocha v m2		 8 300
 vystavovatelé a jejich hosté		 2 823
 novináři			 79
Největší výstavní expozice		
		
Vystavovatelé a exponáty		
 Escape 6
hala 2D, 620 m2
		
 celkový počet vystavovatelů			 493
 počet firem				62
 počet automobilů			 687
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DĚKUJEME PARTNERŮM

titulární partner

generální partner

Seznam všech partnerů najdete na www.praguecarfestival.cz.

CO O NÁS ŘEKL GENERÁLNÍ PARTNER
Po naší premiérové a velice pozitivně vnímané
účasti na akci v loňském roce jsme se s organizátory dohodli na dlouhodobém oboustranně
prospěšném generálním partnerství. Prague Car
Festival je dle našeho názoru akce, kde firma celosvětového formátu nabízející kvalitní a především
funkční performance nemůže chybět. Na výstavní
ploše naši účast podpořili zástupci jak ze švédské
centrály, tak norský distributor BSR. Pojetí festivalu přivedlo na naši výstavní plochu i zástupce
německé firmy Eibach, kterou na českém trhu
mimo dalšími značkami zastupujeme. Špičkové
výfukové systémy Remus z Rakouska vystavené
a také instalované na důkladně připravených
vozech pomocí kosmetiky Meguiar´s vizuálně
i zvukově doladily pohodovou atmosféru plnou
úsměvů. Celý tým BSR si tak mohl nádherně užít
oba dva dny nejen díky organizátorům a partnerům, ale především díky naším zákazníkům,
fanouškům a návštěvníkům festivalu, kterým za
to patří obrovský dík.
Martin Hák, BSR Česká republika a Slovensko

Budeme se na vás těšit opět v roce 2018!
Stay tuned by BSR

www.praguecarfestival.cz
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