
BigMedia, Ctirad Hemelík a Festival Evolution 
představují
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Žít plnohodnotný život naplněný zdravím, láskou, štěstím, navíc takový, který je fér k okolí a zohledňuje 
naše vnitřní pocity a emoce, je přáním každého z nás. Názorů, jak toho dosáhnout, je ale příliš  

a najít ty, které jsou správné a vedou ke kýženému výsledku, je mnohdy obtížné. 
Právě proto jsme se rozhodli, že tuto práci uděláme za Vás a to na našem novém portálu a magazínu flowee.cz, 
který se, doufáme, stane Vaší inspirací, a kam se budete rádi vracet nejen pro názor, ale i pro odpočinek  

a zábavu. 

flowee.cz je portál, který strukturovaně a srozumitelně dokáže informovat, přinášet aktuality, 
rozhovory s odborníky a zajímavými lidmi a blogery. Magazín, který je plný života, komunikuje  

jednoduše a způsobem, který je moderní, zajímavý.

#takhlezijuja
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#jsemflowee
A jak bude vypadat okruh témat, které vám pravidelně budeme přinášet? 

Naše rubriky jsou rozděleny do kategorií, které jsou pojmenovány dle jednotlivých písmen našeho názvu. 
Díky tomu se u nás budete snadno orientovat. 



fit
odpovídá na otázky, jak má vypadat harmonický životní 
styl; co mám jíst, jak mám cvičit, kde dobře a co 
nakupovat, jak dodržovat správnou životosprávu, co 
všechno můžeme dělat pro své zdraví a jak bojovat  
a předcházet onemocnění

jak najít novou životní  
inspiraci například 
z příběhů a zkušeností 
zajímavých osobností, 
se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme, ale 
i z vašich příběhů, protože 
rubrika LIFE bude hlavně 
o nás společně a o našich 
životech a co teprve umění 
či design a jeho vliv na 
kvalitu našich životů; 
pochopit, jak nás ovlivňuje 
a vyznat se v jednotlivých 
směrech; rozumět těm, 
kteří je představujílife
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zóna, která je zaměřená na to, jak 
najít nebo vytvrdit své sebevědomí, 
hledat řešení v osobním růstu  
a seberealizaci; jak se sebevzdělávat, 
alespoň trošku se vyznat  
v psychologii, kde najít zdroje 
koučingu, procítit a pochopit, jak 
bychom se měli duchovně či  
osobnostně rozvíjet
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představuje online zónu, kde bude 
prostor pro poradny s odborníky, 
zajímavá videa, zvukový a obrazový 
obsah z našich přednášek

rubrika zacílená čistě na ženský svět se 
bude věnovat otázkám kosmetických, 
módních a designových trendů, ale tak, 
abychom tím nenarušovali prostředí, které 
máme rádi

odpoví na to, jak se orientovat v ekologii 
a udržitelném rozvoji, co přímo ovlivňuje kvalitu 
života nás a našich dětí; jak být šetrný k přírodě, 
jestli a jak se zabývat alternativními zdroji, o čem 
je moderní bydlení, elektromobilita…

flowee.cz


