Deepak Chopra
Závěrečná zpráva
The Future of Wellbeing

Praha, 15. 5. 2014

Deepak Chopra
Deepak Chopra je nejen uznávaným lékařem, úspěšným spisovatelem
a oceňovaným odborníkem na zdravý životní styl, ale především vyhledávaným osobním a osobnostním koučem a poradcem. Stal se jedním
z nejžádanějších učitelů ve Spojených státech, se žádostí o konzultace se
na něj obracejí desetitisíce lidí, mezi jeho klienty patří americké i evropské
celebrity. Je autorem více než 75 knih, které byly přeloženy do 35 jazyků,
a jejichž celosvětový náklad přesáhl 20 milionů výtisků. Deník New York
Times označil 21 Choprových knih za bestsellery v oblasti beletrie a literatury
faktu. Pravidelně přispívá do San Francisco Chronicle a Washington Post.
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Setkání Meet&Greet

15. května 2014 od 18,00 hod., Palác Lucerna Praha – Mramorový sál

Téměř 160 osob využilo setkání Meet&Greet, na kterém se s Deepakem Choprou osobně seznámili, a vymezenou hodinu a půl využili
ke konverzaci a fotografování.

Přednáška The Future of Wellbeing

15. května 2014 od 19,30 hod., Palác Lucerna Praha – Velký sál

Před vyprodanou Lucernou Deepak Chopra hovořil o celistvosti světa a vzájemném propojování jeho jednotlivých částí i o tom, že
osobní štěstí i povaha okolního světa závisí především na nás samotných – na našem nitru, myšlenkách a přístupu. Pomocí kultivace
sama sebe bychom měli zvyšovat kvalitu života na osobní, sociální, ekonomické, kariérní, intelektuální, vztahové i spirituální úrovni až
k dosažení spokojenosti, pohody či blahobytu (Wellbeing). Deepak Chopra ve své přednášce shrnul principy osobního rozvoje od A do
Z. Vystoupení Deepaka Chopry uvedli Ctirad Hemelík a James Cusumano.
Přednáška, kterou navštívilo přes 1200 návštěvníků, se konala
v rámci evropského turné Deepaka Chopry (Londýn, Sofie, Praha,
Basilej, Paříž). Bylo zajištěno simultánní tlumočení do českého
jazyka, promítání a projekce na dvě velkoplošná plátna.

Autogramiáda

15. května 2014 od 21,30 hod., Palác Lucerna Praha – Velký sál

Přes 700 návštěvníků využilo možnost získat Deepakův podpis v rámci autogramiády, která proběhla po skončení přednášky.
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Marketingová kampaň
Rozhovory v life-style časopisech a magazínech:
ZEN/E15, Glanc, Regenerace, Osobní rozvoj, Bio&Life, Meduňka, Záhady života, AC24 Vědomí, Lidové noviny, Psychologie Dnes,
Huffington Post, ČTK (Dispečink, Databáze očekávaných událostí, Avízo, Protext), atd.
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Marketingová kampaň
Články a rozhovory online:
prozeny.blesk.cz, OnaDnes.cz, iGlanc.cz, Osobnírozvojonline.cz, ZEN/E15.cz, AC24Vědomí.cz, lidovky.cz, Psychologie Dnes.cz,
HuffingtonPost.com, ČTK (Dispečink, Databáze očekáváných událostí, Avízo, Protext), pravydomaci.cz, PraguePost.cz, tatavsukni.cz,
Trendyzdravi.cz, jak-zit-zdrave.cz, lecitele.cz., dokonalazena.cz, Intranet Telefonica O2, britishchamber.cz, seberizeni.cz,
dajanapraha.cz, osud.cz, jajsem.com, ol4you.cz, osud.biz, davidkirs.cz, Pútnici.sk, skola-lecitele.cz, mandala-praha.cz, gorila.sk,
public24.eu, seznam.name, magazinrodina.cz, okultura.cz, zenysro.cz, knihy.hledajici.cz, ereading.cz, marketa-ticha.cz,
ceskatelevize.cz, diety-recepty.cz, podnikamesrdcem.cz, plavacek-deti.cz, zridlo.net, zen.e15.cz, gifew.org/blog-cz, knihy.cpress.cz,
protiobezite.eu, casiopea.cz, konechledani.blogspot.com, maitrea.cz, pro-bio.cz, article.wn.com, kalendarakci.atlasceska.cz,
cajomir.cz, prazanda.cz, jogoviny.cz, wallstreet.sk, supporters.cz, inespravy.sk, ceske-knizni-novinky.cz, ctusi.info, atd.
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Marketingová kampaň
Inzerce v tištěných médiích:
Bio and Life, Bio and Nature, Zdraví, Sféra, Jóga dnes, Meduňka,
Osobní rozvoj, Pravý domácí časopis, Záhady života, Regena,
Regenerace, AC24 Vědomí, Listy Prahy 1, kulturní přehledy, atd.
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Deepak Chopra je uznávaný lékař, lektor, spisovatel a respektovaný
odborník na holistický přístup k léčení. Napsal více než 75 knih, které
byly přeloženy do 35 jazyků, a jejichž celosvětový náklad přesáhl
20 milionů výtisků. Choprovy přednášky a semináře jsou v každé zemi
zážitkem pro mnoho nadšených fanoušků, jeho poradenství využívá
spousta světových celebrit.
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poradenství využívá spousta světových celebrit.
Chopra vytvořil vlastní filosofii léčení, která propojuje tradiční východní léčitelské umění s tím nejlepším,
co nabízí západní medicína. Důležitým prvkem zdraví a úspěchu je naše vědomí. Existuje východisko pro každý
problém, ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, finanční problémy, problémy ve vztazích, zdravotní problémy
nebo duchovní dilemata.
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Rozhovory - TV a internetové TV
ČT24 – Studio 6, TV Metropol, TV Relax, TV Cesty k sobě, Goscha
TV, YouTube kanál Festival Evolution, webinář Davida Kirše

Rozhlasové spoty
Rádio – Blaník Praha a Střední Čechy, City, Oldies Rádio
– celkem 129 spotů (7. – 15. 5. 2014)

Outdoor
Billboardy – celkem 17 ks v Praze (duben – květen 2014)
QS fólie na tramvajích – celkem 50 ks v Praze (1. – 15. 5. 2014)
Plakáty A1 – celkem 75 ks v Praze u stanic metra (1. – 15. 5. 2014)
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partneři:

organizátoři:

Další propagace:
Pro přednášku byl založen nový web www.deepakchopra.cz, v rámci
facebookového profilu Festivalu Evolution byla založena událost
Deepak Chopra poprvé v Praze. Deepakovy knihy byly prodávány jednak v rámci interního e-shopu na www.evolution.cz, jednak
ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros Media. Prodejní místo bylo
v den akce zřízeno rovněž přímo v Lucerně.
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PARTNEŘI
organizátor:

spoluorganizátoR:

partneři:

hlavní mediální partner:

mediální partneři:
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Slovo závěrem
Jsme rádi, že Deepak Chopra pražskou přednášku zařadil do svého evropského turné a mohli se s ním osobně seznámit
také čeští zájemci. Snažíme se do Česka vozit osobnosti, které jsou světovými špičkami ve svých oborech a mohou nás mnohému naučit, Deepakova návštěva patří mezi splněné sny… Chceme vám nabízet zážitky, které budou inspirací pro mysl,
ducha i tělo. Organizujeme akce, které umožňují nový pohled na události a věci kolem nás a lze se na ně podívat nejen
očima, ale i srdcem. Již nyní připravujeme další programy a věříme, že vás zaujmou stejně jako tato přednáška.
Ctirad Hemelík a tým Felicius

Felicius o.p.s.
Za Kovárnou 19
109 00 Praha 10
www.felicius.cz

