PREZENTACE PARTNERŮ KLUBU

„Jsme rádi, když se ke stylu našich akcí připojují partneři, dotvářející atmosféru nebo
podílející se na servisu pro účastníky. Vážíme si toho, a proto každému z partnerů
zařídíme prezentaci přesně podle jeho představ.“

PARTNEŘI KLUBU
Náš klub je v českém golfu výjimečný.
Jeho čestným členem je skotská legenda
světového Colin Montgomerie a od roku
2018 spolupracujeme s jediným
„Královským“
klubem
mimo
Commonwealth - Royal Golf Clubem
Mariánské Lázně. Hlavními médii pro
komunikaci klubu s členy, příznivci i
veřejností
jsou
web,
facebook,
elektronický Newsletter (1x měsíčně),
tištěný magazín (4x ročně) a tiskové
zprávy o klubu i jeho akcích v českých
golfových magazínech, na golfových
webech a dalších sociálních sítích.

PARTNEŘI KLUBOVÝCH PARTNEŘI NEJVĚTŠÍ
GOLFOVÝCH TURNAJŮ ČESKÉ PREZENTACE
GOLFU
8 klubových turnajů, každý se 40 až 60
účastníky, je od března do října 2018,
připraveno na území celé ČR. Všechny
turnaje mají výrazný skotský styl,
skvělou sportovní a společenskou
atmosféru, drtivá většina hráčů hraje ve
skotských kiltech (vlastních, nebo námi
zapůjčených). Akce jsou výrazně
vnímány i stovkami běžných návštěvníků
golfového hřiště. Součástí každého
turnaje jsou charitativní soutěže, jejichž
výtěžek věnujeme Centru Paraple.
Mimo našich klubových akcí se
účastníme mnoha akcí spřátelených
klubů a resortů. Samozřejmě v kiltech …

Celodenní prezentace golfu v rámci
18.Skotských her Sychrov (sobota,
18.8.2018), s návštěvou cca 8.000
osob! V roce 2018 už čtvrtá Největší
česká prezentace golfu představuje
tento, původem skotský, starobylý
sport gentlemanů veřejnosti formou
krátkých ukázkových tréninků, soutěží
pro veřejnost a atraktivní exhibicí
golfistů s lukostřelci v přesnosti
„střelby“ na 90m vzdálenost …
Skotské hry Sychrov jsou největší akcí
svého druhu ve střední Evropě!

PREZENTACE PARTNERŮ KLUBU
PARTNEŘI KLUBOVÝCH
GOLFOVÝCH TURNAJŮ

PARTNEŘI NEJVĚTŠÍ ČESKÉ
PREZENTACE GOLFU

Prostředky, které partneři vkládají do
této formy partnerství, jsou využívány
pro úhradu nákladů na catering nebo
doprovodný
program
turnajů.
Aktuální seznam turnajů letní sezóny
je uveden na webu klubu v sekci
„Akce klubu“. V roce 2017 se účast na
5 turnajích pohybovala od 43 do 54
hráček a hráčů

Prezentace golfu probíhá v prostoru
cca 70x140m v zámeckém parku,
přímo u hlavní komunikace. Pro hosty
klubu a partnerů je připraven VIP
stan s občerstvením, nápoji a
posezením. V roce 2018 bude akce
mít významnou mediální podporu
díky České golfové federaci.

web www.whiskyandklit.cz
Logo na hlavní straně webu
Logo v sekci „Partneři“
Foto a text v sekci „Partneři“

Vaše produkty a služby budou
prezentovány stovkám hráčům
turnajů a návštěvníkům resortů.

Vaše produkty, služby a
prezentační materiály budou
prezentovány 8.000(!)
návštěvníkům Skotských her!

facebook
Logo v záhlaví stránky
Foto, logo a reklamní text jako
samostatný příspěvek.

• Bannery 2x1m, vlajky, roll-upy
prostoru klubovny a hřiště.
• Přímá prezentace služeb nebo
produktů v klubovně a na hřišti.
• Logo na oficiálních tiskovinách
• Logo v záhlaví turnaje na webu
České golfové federace(ČGF).
• Fotogalerie z turnaje na webu,
na facebooku a v Newsletterech

• Bannery 2x1m, vlajky, roll-upy v
prostoru prezentace golfu
• Přímá prezentace služeb nebo
produktů v prostoru výuky golfu
• Logo na pozvánkách na webu, na
facebooku a v Newsletteru
• 6x volné vstupenky na Skotské hry
• Fotogalerie z akce na webu, na
facebooku a v Newsletteru

Partnerství lze doplnit hracími místy
v turnaji nebo doprovodném
programu pro nehráče.

Hodnota partnerství: 40.000 Kč

PARTNEŘI GOLFOVÉHO KLUBU
Partneři klubu se podílejí na chodu klubu,
zajišťují službami nebo produkty pořádání
akcí, marketing a Public Relations. Klub
nabízí tyto formy partnerství:

MEDIÁLNÍ PARTNER
DODAVATEL KLUBU
FIREMNÍ ČLEN KLUBU

Vaší firmu uvidí stovky příznivců
všech klubových médií:

elektronický Newsletter
Logo v zápatí každého Newsletteru Foto a
text v jednom z Newsletterů
Tištěný magazín WHISKY, KILT&GOLF
Logo na zadní straně magazínu
Dodavatel klubu a Mediální partner navíc
foto a reklamní text v jednom z Magazínů
Více o Firemním členství na webu klubu.
Produkty „Made in UK“ tvoří stylovou kulisu
všech našich akcí.

Partner turnaje může být uveden v
názvu turnaje a být tak prezentován
mezi názvy turnajů na serveru ČGF.

Partnerství 1 turnaje: 10.000 Kč
Partnerství celé Tour: 60.000 Kč
Partnerství může být z části plněno
věcnými cenami pro vítěze turnajů

Staráme se o pitný režim všech účastníků … 

3.Turnaj v rámci Skotských her Sychrov v
roce 2017 hrálo 54 hráčů v kiltech … !

Lekce vedou profesionální trenéři golfu,
každoročně je absolvuje přes 200 osob!

V roce 2017 sledovalo exhibiční souboj
golfistů a lukostřelců na 300 diváků!

PREZENTACE PARTNERŮ KLUBU
Pokud Vás naše základní informace
zaujaly, máme pro Vás několik
odkazů,
pár
„technických“
informací, a samozřejmě kontakty.

Turnaj pod Vaším jménem …
Vaši hráči na našich turnajích
Pokud budete chtít, partnerství turnajů
Vám rozšíříme o účast Vašich hráčů v
turnaji. Cena se pak navýší pouze o
poplatek za hru (green fee) podle hřiště,
které si vyberete. Součástí služeb pro
Vaše hráče bude také zdarma zapůjčení
kompletního kiltu (kilt, podkolenky,
sporran) na celý den!

Kolik času na to máme?
Veškeré technické detaily Vašeho
partnerství by měly být vyřešeny
nejpozději 1 měsíc před termínem
turnaje, aby Vaše prezentace byla
zajištěna v plném rozsahu, včetně
pozvánek pro účastníky a prezentace v
golfových médiích a případné výroby
Vašich prezentačních materiálů.

Pokud budete chtít, turnaj může nést
Vaše jméno. Například: Whisky&Kilt
Golf Club Tour by NIKON.
Tento název pak uvidí tisíce
návštěvníků
hlavního
českého
golfového serveru, kde všichni hledají
pořádané turnaje a výsledky turnajů.
Cena partnerství je pak navýší o 3.000
Kč za každý takový turnaj.

… a co Váš skotský turnaj?
Naše 16ti leté zkušenosti s organizací
golfových turnajů pro nejvýznamnější
české firmy a dokonalou znalost
skotského stylu můžete využít pro
přípravu skotsky střiženého turnaje jen
pro Vaše hosty. Stačí si vybrat místo
konání a rozsah akce a o zbytek se
postaráme my.

WHISKY&KILT GOLF CLUB

www.whiskyandkilt.cz

SKOTSKÉ HY SYCHROV
Největší akce svého druhu ve střední
Evropě. Přehlídka českých, skotských a
irských, tanečních skupin, dudáckých
kapel
a
těžkoatletické
soutěže

www.skotskehry.cz

WHISKY&KILT CLUB
Klub s nabídkou více než 600 druhů
whisky v centru Prahy. Zakladatel
našeho golfového klubu a pořadatel
Skotských her Sychrov.

www.whiskyandkilt.cz

