ČESKÝ

JACHTING

HLEDÁ GENERÁLNÍHO PARTNERA

JACHTING
OLYMPIJSKÝ SPORT S DLOUHOU HISTORIÍ A TRADICÍ,
KTERÝ JE V ČR POPULÁRNÍ, I KDYŽ NEMÁME MOŘE.
ZÁVODÍ KOLEM 1 500 JACHTAŘŮ, REKREAČNĚ SE MU
VĚNUJE PŘES 100 000 LIDÍ.

KLÍČOVÉ OBLASTI PODPORY
REPREZENTAČNÍ „A“ TÝM
p
 říprava týmu pro olympijské hry
v Tokiu 2020

KLÍČOVÉ EVENTY A ZÁVODY
5
 0 významných regat na území ČR na úrovni
Mistrovství ČR a závodů Českého poháru
N
 ámořní závody a sólové oceánské plavby
S
 polečenské akce – Jachtař roku

JACHTING PRO DĚTI
juniorský reprezentační tým,
dětský reprezentační tým, podpora
mládežnického jachtingu v klubech

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ČESKÉHO JACHTINGU
LENKA ŠMÍDOVÁ, třída Evropa

ONDŘEJ TEPLÝ, třída Finn

Stříbrná medaile z olympijských her, Athény 2004

1. místo MS juniorů, Valencia 2015

TŘI SESTRY SAILING TEAM

DAVID KŘÍŽEK

2. místo Giraglia Rolex Cup 2016
3. místo mistrovství světa ORC 2014
1. místo ve skupině, 3. místo celkově v ORC
Rolex Middle Sea Race 2015

3. místo v závodě přes Atlantik
Transat 6,5 v roce 2008

MILAN KOLÁČEK

RICHARD KONKOLSKI

14. místo mezi prestižními prototypy
v závodě přes Atlantik Transat 6,5 v roce 2011.
3. místo v závodě Les Sables-Azory-Les Sables
v roce 2012
1. místo na francouzském šampionátu
sólových jachtařů v kategorii Mini jako první cizinec
v historii 2012.
Nyní se připravuje na závod osamělých mořeplavců
kolem světa Vendée Globe Challenge 2020.

S loděmi NIKÉ I a II se třikrát zúčastnil závodu
osamělých mořeplavců přes Atlantik OSTAR 1972,
1976 a 1980, dále závodu PARMELIA z Anglie do
Austrálie a je prvním Čechem, který obeplul jako
osamělý jachtař zeměkouli – podařilo se mu to hned
třikrát poprvé po skončení OSTARU v roce 1972 a pak
v rámci závodů BOC 1982 a 1986.

NABÍDKA PLNĚNÍ PRO GENERÁLNÍHO PARTNERA
REPREZENTACE
jméno GP se stane součástí názvu všech reprezentačních týmů ČSJ
r eprezentanti – olympijský, juniorský i dětský tým (cca 40 závodníků + 5 trenérů)
– ponesou logo GP na lodích, plachtách, trenérských člunech, autech, oblečení...

EVENTY
 rezentace GP v rámci expozice ČSJ na výstavách ForBoat v Praze a SportLife v Brně
p
(návštěvnost 10–15 000 lidí na každé výstavě)
p
 ropagace GP na všech akcích pořádaných ČSJ (cca 10 eventů za rok) – konference,
přednášky, vyhlášení ankety Jachtař roku...

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU
u
 místění jména/loga GP na oficiálním webu www.sailing.cz (návštěvnost 200 přístupů
denně) a facebooku ČSJ (cca 1 000 sledujících, průměrný dosah příspěvků 4 000)
umístění jména/loga GP ve všech e-mailech posílaných zástupci ČSJ
umístění jména/loga GP na všech propagačních materiálech ČSJ
možnost oslovit všechny členy ČSJ přímo e-mailem nebo poštou (cca 7 000 členů)
p
 rezentace ve vybraných jachtařských klubech (celkem 250 klubů po celé ČR) a na
závodech jimi pořádaných (celkem 300 závodů po celé ČR)
jméno GP mohou nést závody Českého poháru či Mistrovství ČR jednotlivých tříd
(60 závodů) pořádané jak v ČR, tak v zahraničí, například v Chorvatsku, logo GP může být
umístěno na všech závodících lodích
z
 každého závodu Českého poháru nebo MČR stejně jako ze zahraničních závodů
reprezentace vzniknou bohatá dokumentace a reportáže v médiích

ZÁŽITKY
m
 ožnost využití špičkových sportovních kýlových lodí Melges 24 pro firemní
a teambuildingové akce
možnost zajištění účasti zástupců GP v týmech na špičkových námořních regatách
m
 ožnost uspořádání incentivního výletu na závody Světového poháru či startu Vendée
Globe, Amerického poháru či jiné významné světové události
uspořádání firemního eventu s jachtařskou tématikou za účasti nejlepších jachtařů ČR
zajištění účasti na OH v Tokiu jako člen jachtařského organizačního týmu

CÍLOVÁ SKUPINA
Jachting oslovuje převážně lidi se SŠ a VŠ vzděláním ve vedoucích funkcích nebo
samostatně podnikající. V poslední době se výrazně mění podíl žen a mužů.
Dříve až z 90 % pouze zájmově mužský sport sledují nyní a aktivně se mu věnují
z 35 % i ženy. Nejsilnější zájmová skupina je ve věku 36–50 let.

PODPOŘTE ČESKÝ JACHTING

MONITORING TISKU 2015
OBSAHUJE 420 PŘÍSPĚVKŮ –
200 CELOREPUBLIKOVÝCH, 220 KRAJSKÝCH

PŘÍKLADY „OBRENDOVANÝCH“ LODÍ

ZÁKLADNÍ PLNĚNÍ GENERÁLNÍHO PARTNERA
1 750 000 Kč na rok 2017 + veškeré produkční náklady na zajištění propagace
s opcí na další 3 roky až do OH Tokio 2020

NEBO
5 000 000 Kč na celý OH cyklus 2017–2020 + veškeré produkční náklady
na zajištění propagace s opcí na další 4 roky až do OH 2024

