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golf - fenomén 
současné doby
Vážení přátelé,

 golf se stává fenoménem současné doby a to 
nejen z hlediska sportovního, ale i společenského, 
obchodního……… .

 Proto si Vám dovolujeme nabídnout spojení jména 
Vaší společnosti se hrou, která v poslední době poutá 
zájem veřejnosti. Geometrickou řadou vzrůstá počet 
hřišť v ČR a lidí hrajících golf. Roste i prestiž této hry, 
projevující se v reklamě ve všech mediích. Atraktivní 
prostředí, spolu s jedinečným zážit-
kem při golfové hře je osvědčenou 
příležitostí pro oslovení obchod-
ních partnerů a navázání neformál-
ních kontaktů. Využijte originalitu 
propagace na golfu, která u nás 
teprve začíná a ve světě se těší 
velké oblibě. Cílem „PARTNER GOLF 
TOUR“ je spojení Vašich pracovních 
aktivit s prestižní golfovou hrou 
a jejím charisma.

 Připravili jsme pro Vás serii golfo-
vých turnajů s doprovodnými programy, 
kde si nejen zahrajete, ale také v přátel-
ské atmosféře upevníte vztahy s obchod-
ními partnery a navážete nové. Příjemné 
chvíle jsou připraveny i pro 
Vaše nehrající rodinné pří-
slušníky a přátele. Dopro-
vodný program pro hosty je 
zaměřen především na bližší 
seznámení s golfem (golfová 
akademie, turnaje v patování 
atd.)

 Nabízíme Vám příjemné 
spojení aktivní relaxace 
a marketingové zviditelnění 
Vaší společnosti.
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Charakteristika Tour
restižní golfová Tour v České repub-
lice v průběhu celého roku 2004

our se koná na nejkvalitnějších gol-
fových hřištích (Karlovy Vary, Mari-
ánské Lázně, Poděbrady, Cihelny atd.) 
Součástí každé akce je pohoštění 
pro hráče a hosty, doprovodný pro-
gram, vyhodnocení turnaje vč. předání 
cen atd.

rofesionální pojetí organizace vlast-
ních turnajů a doprovodných pro-
gramů

rezentační a marketingové akce v rámci 
každého jednotlivého turnaje Tour

vyšuje společenskou prestiž každého 
zúčastněného partnera

ůležité spojení mezi sportem a mar-
ketingem firmy, navázání nových kon-
taktů, v řadě případů i osobních 
přátelství
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kategorie společné ženy, muži 
ZK, HCP 19 – 36,  HCP 0 – 18.9 
(vyhlášení výsledků po skon-
čení každého turnaje včetně 
patovací soutěže)

SYSTÉM TOUR

cannon start (popřípadě 
postupný start) – upřesnění 

bude na pozvánkách na jed-
notlivé turnaje

jednotlivé turnaje se hrají 
podle herního řádu Stable-
ford, respektive na rány

turnajů se mohou účastnit drži-
telé HCP nebo ZK. Hraje se podle 
pravidel České golfové federace 
a místních pravidel golfových 
hřišť

kvalitní 18-ti jamková hřiště

pořádání celkem 7 turnajů 
v období květen – říjen 2004

na závěr Tour vyhlášení 
celkových výsledků jed-
notlivých kategorií Tour 
(nejlepší 3 výsledky jed-

notlivých turnajů Tour)

56
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Jednotlivé turnaje Tour 
– termínová listina

14.5. pá Karlovy Vary

29.5. so Darovanský dvůr

12.6. so Poděbrady

25.6. pá Cihelny

10.9. pá Mariánské Lázně

24.9.  pá Cihelny

9.10. so Darovanský dvůr
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právo na zařazení jména společnosti do názvu celé Tour

právo využít 1 turnaje v rámci Tour na vlastní firemní prezentaci vč. pozvání
40-ti partnerů 

právo na umístění loga společnosti na výsledkové tabuli u klubovny 

právo na umístění loga společnosti na 5-ti reklamních tabulích o veli-
kosti 2x1 m v okolí klubovny

právo na umístění loga společnosti na 15 společných reklamních 
tabulích o rozměrech 2x1 m na příjezdové cestě a na parkovišti

právo na umístění loga na všech 18-ti odpalištích golfových hřišť 
v rámci celé Tour

logo na prezentačních materiálech – pozvánky, výsledková listina

právo na prezentaci výrobků, popřípadě služeb partnera v rámci 
Tour v klubovně nebo při doprovodných programech

právo na hlavní reklamní banner na www stránkách Tour

deset hracích karet minimálně na 5 turnajů Tour

pět VIP pozvánek na celou Tour

právo na uspořádání samostatné golfové akademie pro pracovníky spo-
lečnosti generálního partnera v místě a čase dle dohody

Generální partner Tour
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právo na zařazení jména společnosti do názvu jednoho vybraného 
turnaje Tour

právo využít vybraného turnaje pro vlastní firemní pre-
zentaci včetně pozvání 40-ti partnerů

právo na umístění loga společnosti na 15-ti spo-
lečných reklamních tabulích o rozměrech 2x1 m 
na příjezdové cestě a parkovištích

právo na umístění loga na 5-ti společných 
reklamních tabulích velikosti 2x1m u klubovny

logo s ostatními partery na prezentačních 
materiálech – pozvánky, výsledková listina

právo na prezentaci výrobků, popřípadě služeb 
partnera v klubovně nebo při doprovodných pro-

gramech při turnajích v rámci Tour

právo na reklamní banner na www stránkách Tour

pět hracích karet na každý partnerský turnaj Tour

Hlavní partner Tour
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právo na umístění loga společnosti na 15-ti společných 
reklamních tabulích o rozměrech 2x1 m na příjezdové 

cestě a parkovištích při všech turnajích Tour

logo s ostatními partnery na prezentačních mate-
riálech – pozvánky, výsledková listina

právo na reklamní banner s ostatními partery na 
www stránkách Tour

právo na prezentaci výrobků, popřípadě služeb 
partenra na všech turnajích Tour dle dohody

Minimálně 2 hrací karty na všechny turnaje Tour

Partner Tour
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