
Jediný market v ČR 
s udržitelnými produkty.
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VÍTEJTE VE VIRTUÁLNÍ PROHLÍDCE

naši misi,
program eventu,
startupovou soutěž S BRAND,

Na následujících stránkách vám přiblížíme:

Připraveni?



NAŠE MISE

Přiblížit lidem produkty, které neničí naši planetu, podpořit je v
udržitelném životním stylu a slow-living.

 
Dát lidem možnost pochopit, co všechno se ukrývá za výrobou
jednoho trička, skleničky džemu nebo třeba krému na obličej.

 
Ukázat lidem skutečnou hodnotu produktů a umožnit jim

přímou podporu lokální ekonomiky a mladých značek.



OSOBNOSTI NA SLOU

SLOU DAYS podporují známé tváře
 a desítky influencerů online i offline. 

Jsme vidět v médiích a tak každoročně
přivítáme stovky zákazníků.

V minulých letech nás navštívili
například v

Ema Smetana a Jordan Haj
Iva Pazderková

Andrea Růžičková



Desítky zmínek v médiích 

JSME VIDĚT A SLYŠET!
Zakládáme si na našem marketingu a
PR nejen pro SLOU, ale i pro jednotlivé
značky a partnery.

20000+
Sledujících na

sociálních sítích SLOU
a UDRUMI

ONLINE i OFFLINE

10000+
Návštěvníků během
SLOU DAYS celkem



JSME SILNĚJŠÍ NEŽ
KDY DŘÍVE!

Letos poprvé jsme spojili naše síly 
s udržitelným online tržištěm UDRUMI. 

Co to znamená? 
Jako jediní v ČR pokrýváme online i offline

prostor pro udržitelné značky.



Svět se zrychluje. Máme všeho čím dál víc a přeci
jen nám pořád něco chybí. 

Proto vznikly SLOU DAYS, aby lidem ukázaly
možnosti slow-living, cirkulární ekonomiky,

nových udržitelných technologií a ekologických
možností. . 

KAMILA BOUDOVÁ
founder SLOU DAYS

DAGMARA ČERNÍKOVÁ
founder UDRUMI

Je pro nás klíčové přiblížit zákazníkům skutečnou
hodnotu produktů, jejich výrobu a představit
každého tvůrce, který se za konkrétním produktem
skrývá. 
Podporuje mladé české a slovenské značky online na
UDRUMI i offline na SLOU DAYS.



HODIN ŽIVÉHO
PROGRAMU

KPI NA LETOŠNÍ SEZÓNU 2022
Zvětšujeme se a to i díky podpoře od hlavního města Prahy.

3000+

NÁVŠTĚVNÍKŮ
OFFLINE

HLASUJÍCÍCH 
ONLINE

MODERNÍ
PLOCHY

PRODÁVAJÍCÍCH
ZNAČEK

15000+ 1000m² 80+

30+ MNOŽSTVÍ ZÁBAVY 
A ZÁŽITKŮ



PROGRAM
SLOU DAYS 2022

Informace o události
Soutěž S BRAND

Letošní ročník 2022 je podporován hlavním
městem Prahou. 



O UDÁLOSTI + PROGRAM

Adam Táborský (Digitální detox)
Kamila Boudová (Slow fashion)
Mikuláš Hurta (Nilmore®)
a další (v přípravě)

Info zóna (Fashion revolution)
Swap party (Resisto)
Chill zóna
Instalace (Kartoons) 
Catering během dne i večerního programu

Potvrzení speakeři:

V prostoru: 

Velké finále soutěž S BRAND
3x workshop 
2x koncert 

Hlavní město Praha
Nila, MerchYou

časopisy Kreativ, Gurmet 
ČT (v domluvě)

Program live

Současná partnerství

Mediální partnerství

Kdy: 18. - 19. 11. 2022
Kde: PRAŽSKÁ TRŽNICE, Hala č. 13



MĚNÍME KONCEPT 
STARTUPOVÉ SOUTĚŽE "S BRAND"

ONLINE hlasování o postup do hlavního finále
(velký organický dosah)
Odborná porota (Hithit, Nilmore®, ...)
Live pitch přímo na akci
Vyhlášení hlavní ceny poroty, hlasování
návštěvníků a cena online
Offline hlasování (zvýšení návštěvnosti)
Ceny v hodnotě 50.000 Kč+
Každoročně více než 12 přihlášených značek.

Jediná startupová soutěž v ČR pro výrobce
udržitelných produktů.

Na fotce je loňský vítěz Mikuláš Hurta z Nilmore®.



Propagovat značky jako je ta vaše je
naším posláním. Cílíme jak na
koncové zákazníky, tak na firmy a
média.

Věděli jste, že 68%
ZÁKAZNÍKŮ SI MYSLÍ, ŽE BY
FIRMY MĚLY POZITIVNĚ
OVLIVŇOVAT SVĚT.



Děkujeme partnerům z minulých ročníků, že s námi děláte svět hezčí.

a dalším



A DĚKUJEME VÁM,
ŽE JSTE U TOHO S
NÁMI
Celý tým SLOU se těší na další sezónu plnou
inspirace, společného růstu, krásného designu a
hodnot, které pomáhají vytvořit udržitelnější
budoucnost.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, obraťte se
na nás na:

info@slou.cz



www.slou.cz
www.udrumi.cz

 

http://www.slou.cz/
http://www.udrumi.cz/

