
Cílová skupina: Termín: Počet návštěvníků: Lokalita:
Rodiny s dětmi 31. 8. 2019            8 000 lidí Praha



ÚVOD AKCE

AsiaFest 2019 bude nejen o jídle, ale také kulturním zážitkem. Po celý den bude vládnou na akci atmosféra za doprovodu tématické hudby. Na 
pódiu uvidíte nejen kulinářské umění, ale také dračí show, bojové sporty, tanec i zpěv. Na akci budou probíhat také workshopy např. jak si vyrobit 
domácí závitky, nebo sushi. 

Během AsiaFestu vás zabaví po celou dobu doprovodný program, který se odehrává na hlavním pódiu. Od přehlídek, tanečních show, edukaci, 
přes soutěže a mnoho dalšího. Můžete se během dne i vy sami do programu zapojit a odnést si tak více zážitků.

31. SRPNA 2019, Praha - Střížkov
www.AsiaFest.cz



ZASTOUPENÉ ZEMĚ
Thajsko - Představuje jednu z největších sekcí festivalu. Jedná se o velmi bohatou zemi jak po stránce kulturní tak i gastronomické. Thajsko jsme 
rozdělili do několika tematických distriktů, které nabízejí odlišný pohled na tuto nádhernou zemi, jejíž návštěva může být finančně nákladná a není 
pro každého reálná. Věříme, že Vám dokážeme na AsiaFestu krásu těchto míst přiblížit co nejvíce.

Čína - Země draka je velká a mocná, proto jsme této části festivalu věnovali velký prostor, který jsme rozdělili do dvou sekcí. Věříme, že budete 
ohromeni.

Vietnam - Další velkou sekcí festivalu představuje Vietnam. Díky popularitě této kuchyně, jsme se rozhodli věnovat této části velký prostor ve dvou 
oddělených částech. 

Japonsko - Japonská část festivalu Vás uvítá v prostředí krásných sakur. Japonsko, neboli Nihonkuku/ Nipponkoku,  je císařský ostrovní stát ve 
východní Asii. Japonská kuchyně patří mezi nejzdravější a nejdietnější kuchyně na světě. Na AsiaFestu chceme návštěvníkům nabídnout to nejlepší, 
co tato krásná země nabízí. Sekce zvaná Tokyo nabídne to nejkvalitnější sushi, saké, miso a další pokrmy. V rámci kulturního programu bychom rádi 
představili například tradiční japonská bojová umění, kaligrafii, výrobu origami, či promítání animé.

Korea - Korea zaujímá jižní polovinu Korejského poloostrova. Z gastronomického hlediska je tato země rozdělena na mnoho regionů s rozdílným 
stylem vaření, některé oblasti jsou vlivem náboženských zvyků dokonce vegetariánské.  K jídlu je podáváno obvykle mnoho příloh rozmanitých chutí 
a vůní. Na AsiaFestu jsme této zajímavé ale nepříliš známé kultuře vyhradili speciální místo.

Indie - Indická republika je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě. Typickým znakem pro tuto zemi je styl 
oblékání – ženy zde nosí jasně barevná sárí, která si budete moci prohlédnout na AsiaFestu. 

Indonésie - Indonésie je stát v jihovýchodní Asii a Oceánii  tvořený 17 508 ostrovy. Kulturu této země ovlivňuje mnoho náboženských skupin, mezi 
které patří islám, hinduismus či budhismus. Hřebíček a muškátový oříšek pochází právě z této země.  Co se týká gastronomie, Indonésané mají v 
oblibě nejen ostré pokrmy, ochutnejte na AsiaFestu třeba saté – vynikající masové špízy.



POŘADATEL REFERENCE

● veletrhy na výstavišti v PVA Expo Praha 
(nejmodernější veletržní prostory v Praze)

● Off-Road cup Praha - závody terénních 
vozů

● Halloweenské karnevalové akce (největší 
halloween ve střední evropě)

● MČR škol ve sportovních konzolových 
hrách v obchodních centrech

● vinobraní (několik ročníků městských akcí 
a vlastník brendu Pražské Vinobraní)

● Asie vzdálená a blízká, Vietnamský kulturní den, 
Miss Vietnam České republiky

● kulturní akce na klíč v obchodních centrech
● více jak 400 maturitních a pomaturitních večírků 

pro střední a vysoké školy
● Mezinárodní filmový festival v KV - produkce 

klubu v hotelu Thermal
● Desítky koncertů slavných jmen jako jsou: Alan 

Walker, Timati, Akcent, DJ Blend, Ektor, Rytmus a 
další.

Spolupráce s městskou částí:

● Slavnostní otevření kluziště 
na Praze 6

● Zahájení pláže v Dejvicích
● Zapůjčení rekvizit na 

dušičky
● Edukace - pejsek ve městě

Výběr našich významných partnerů:



PROPAGACE AKCE

Propagace v bodech:
- grafický vizuál akce (plakáty, letáčky, diplomy, CLV, billboardy, stránky,...)
- vytvoření nových webových stránek (responzivní web zaručí, že 

zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších 
elektronických zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.)

- správa webových stránek a stránek a události na sociálních sítí
- propagace na veřejnosti v podobě tiskovin (plakáty, letáčky, billboardy)
- propagace na sociálních sítí (událost, placené příspěvkyi)
- propagace na webových portálech a partnerských webech
- webové stránky www.AsiaFest.cz

Veřejná reklama

Propagace od městské části

Mediální partneři + PR
- webové portály (informuj.cz, kdykde.cz,...
- radio (FajnRádio)

facebook, sociální sítě
- založení události na Facebooku a komunikace na události v podobě 

anket, příspěvků a soutěží
- aktivní promotéři (reálné profily lidí), kteří pravidelně sdílejí na svých 

zdích informace o akci
- cílená placená reklama (událost, příspěvky, soutěže) na uživatelé bydlící 

v Praze
- cílená placená reklama (událost, příspěvky) na Prahu a okolí
- placená reklama příspěvků

Cílová skupina:
Obyvatelé z Prahy, okolí a středních Čech.



KONTAKTY
WonderFest s.r.o.  info@asiafest.cz

Kontaktní osoby:
Jakub Čížek
+420 721 000 080
cizek@asiafest.cz

Tomáš Bartoš
+420 739 930 466 
bartos@asiafest.cz

V NAŠEM TEAMU PRACUJÍ PROFESIONÁLOVÉ


