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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
nová extraligová sezona je již v plném proudu a Vy máte v rukou druhé vydání inovovaného magazínu Sparta business 

news, jehož prostřednictvím Vám nabízíme zajímavé příběhy sparťanských partnerů, mezi které patříte i Vy.

Prodloužit spolupráci se nám podařilo s více než devadesáti pěti procenty z Vás. Současně s tím jsme v rodině sparťan-

ských partnerů přivítali i členy nové. Například společnost Mastercard, která byla slavnostně představena na zářijové 

tiskové konferenci. Věříme, že všichni naši partneři, ať už ti noví, či dlouhodobí, budou i nadále přinejmenším stejně spo-

kojeni s poskytovanou péčí, která je pro budování trvalých partnerství nezbytná.

Na tomto místě bych rád zmínil úspěch, kterého jsme ve spolupráci s Vámi, již na startu této sezony dosáhli. V minulé 

sezoně Sparta potvrdila, že se jí a především jejím fanouškům podařilo v O2 areně zabydlet v podobě nejvyšší průměrné 

návštěvnosti v rámci celé Tipsport extraligy. Letos se Vám podařilo kompletně zaplnit kapacitu R-baru ve Sparta business 

lounge a také VIP Sparta klubu a již tak výborná atmosféra domácích utkání bude ještě lepší.

Synergické efekty jakékoliv spolupráce jsou jistě také významným předmětem Vaší pozornosti. Domácí zápasy Sparty 

jsou ideální příležitostí pro Vaše setkávání se zástupci ostatních společností patřících do okruhu Vašeho zájmu.

Závěrem mi proto dovolte, abych Vás jménem svým i celé Sparty srdečně pozval na afterparty, která se bude konat v úte-

rý 24. října 2017 po domácím utkání s Plzní v prostorách VIP Sparta klubu v restauraci Lokomotivka. Těšit se můžete na 

setkání s hráči a realizačním týmem, ochutnávku vín od společnosti VANE International a Fleret bar.

JAN KOUKOL
obchodní zástupce HC Sparta Praha, a. s.
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PROJEKT MASTERCARD PRICELESS PRAGUE
SPOLEČNOST MASTERCARD SE NA STARTU SEZONY STALA VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ HC SPARTA PRAHA, 
KDYŽ SE ZAŘADILA MEZI HLAVNÍ PARTNERY JEDINÉHO EXTRALIGOVÉHO KLUBU V PRAZE. V ZÁŘÍ SPUS-
TILA TATO SVĚTOVĚ ZNÁMÁ A UZNÁVANÁ SPOLEČNOST PROJEKT S NÁZVEM MASTERCARD PRICELESS 
PRAGUE, KTERÝ POPISUJE MARKETINGOVÝ MANAŽER TOMÁŠ DOLEŽAL.

„Priceless Prague je nový loajalitní program, který držite-

lům prémiových karet Mastercard z České republiky, ale 

i ze zahraničí, nabízí při návštěvě Prahy exkluzivní zážit-

ky a další výhody, a to ve čtyřech základních kategoriích. 

První kategorie je spojena se zážitky z oblasti gastrono-

mie, jako jsou například setkání s věhlasnými šéfkuchaři 

či možnost naučit se vařit tradiční české pivo. Druhá, vel-

mi výrazná, pro změnu obsahuje benefity spojené s kul-

turou, sportem, kde jsme se zaměřili na primární vášně 

našich zákazníků, jako je divadlo, umění, golf nebo právě 

hokej. Další výraznou kategorií je móda, design a nakupo-

vání obecně. Ta poslední pak představuje zážitky spojené 

s poznáváním krás Prahy skrze naše ambasadory z  řad 

architektů, a dalších populárních osobností či influencerů.

Zjednodušeně řečeno, hlavním cílem Priceless Prague 

je nabídnout to nejlepší, co Praha v  uvedených katego-

riích nabízí, a  to unikátní formou v  podobě jedinečných 

zážitků určených výhradně držitelům karet Mastercard. 

Věříme, že paleta zážitků, které jsme dali spolu s našimi 

partnery dohromady, bude pro naše zákazníky atraktivní. 

A přiznám se, že ani já, jakožto rodilý Pražák, jsem neměl 

tušení o tom, jaká zákoutí a zajímavá místa Praha ukrývá, 

a že se nám je podaří využít pro náš program.“

CO S PRICELESS PRAGUE ZÍSKÁTE

Poznáte skrytou krásu hlavního města, odhalíte jeho tajemství 

a navštívíte místa, o kterých jste zatím jen snili. Kromě exkluziv-

ních zážitků na vás čekají i další zajímavé výhody.

Praha se stává součástí unikátního globálního programu Price-

less Cities, který nabízí neobyčejné zážitky.

Gastronomie plná delikates. Vychutnejte si speciality vyhlá-

šených šéfkuchařů nebo pronikněte do tajů pražského pivovar-

nictví.

Zábava té nejvyšší úrovně. Nahlédněte za oponu kulturních 

událostí nebo si dopřejte trénink pod dohledem profesionála.

Nákupy s vytříbeným stylem. Užijte si neopakovatelné nákupy 

v doprovodu stylisty nebo si vytvořte vlastní módní doplňky.

Netradiční toulky Prahou. Získejte tipy a doporučení na méně 

známá místa nebo se vydejte za krásami architektury.

VIP vstupenky a zážitky s HC Sparta Praha. Setkejte se s hrá-

či nebo se staňte jedním ze členů týmu při samotném zápase 

svého oblíbeného klubu.

Priceless Prague. 
Dát přednost výjimečnosti před všedností.
„�Sem�ráda�utíkám�před�shonem�na�Karlově�mostě.�� 
Nikde�nikdo,�bosýma�nohama�běhám�po�břehu�jak�ty�labutě.“ 
 
SLOVY EVY HERZIGOVÉ A OČIMA JANA SAUDKA.

priceless.com/prague
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Prague je nabídnout to nejlepší, co Praha v uvedených kate-

goriích nabízí, a to unikátní formou v podobě jedinečných zá-

žitků určených výhradně držitelům karet Mastercard. Věříme, 

že paleta zážitků, které jsme dali dohromady, bude pro naše 

zákazníky atraktivní. A  přiznám se, že ani já, jakožto rodilý 

Pražák, jsem neměl tušení o tom, jaká zákoutí a zajímavá mís-

ta Praha ukrývá a že se nám je podaří využít pro náš program.

A v případě sportu tedy půjde o zážitky spojené s hoke-

jem?

Díky našemu partnerství s HC Sparta Praha mají majitelé ka-

ret Mastercard šanci na fantastické a doposud nedostupné 

zážitky. V  první řadě jde o  účast na tréninku extraligového 

„Áčka“ se vším, co k tomu patří. Každý dostane své vlastní 

místo v kabině, seznámí se s hráči, podstoupí převlékání do 

hokejové výstroje, což už může být pro řadu zájemců velký 

oříšek, a samozřejmě absolvuje tréninkovou jednotku přímo 

na ledě. Proto by bylo vhodné umět trochu bruslit. No a na 

závěr dostane účastník podepsaný dres. 

Pro ty příznivce hokejové Sparty, kteří si netroufají v chráni-

čích a  bruslích na led s  vytrénovanými hokejisty, nabízíme 

možnost zažít atmosféru sledování extraligového zápasu pří-

mo z Klubového patra O2 arény, kde je vedle skvělého výhle-

du také exkluzivní servis s jídlem a pitím. Ale to není zdaleka 

vše. Účastník této nabídky má jako osobní host A-týmu  je-

dinečnou možnost se zajít podívat na část utkání přímo dolů 

k ledové ploše mezi střídačky a z nejbližší možné vzdálenosti 

sledovat napínavé momenty hry. Další atraktivní částí této pří-

ležitosti je focení s  jedním z hráčů a možnost vyzkoušet si, 

jaké to je stát s mikrofonem přímo před media boardem, kde 

se odehrávají všechny pozápasové živé rozhovory do televize.

Nejde ale jen o hokejové zážitky. V nabídce Priceless Prague 

je také například možnost pro příznivce horských kol, kteří 

se mohou potkat s Kristiánem Hynkem, jedním z nejlepších 

světových bikemaratonců, a zařádit si s ním na modřanském 

single tracku.

Tyto zážitky jsou placené? A bude je možné darovat?

Ano, tyto uvedené sportovní zážitky jsou placené. Většina zá-

žitků Priceless Prague je placených, obecně se jedná o část-

ky od nižších stovek korun až po maximální výši do 10 tisíc 

korun v případě těch nejvíce exkluzivních věcí. Tyto částky 

jsou pak jistou odměnou ambasadorovi, se kterým je zážitek 

spojený. Nicméně, zážitky a jejich využití budeme průběžně 

monitorovat a flexibilně reagovat podle zájmu. Některé ze zá-

žitků však plánujeme udělat i jako soutěžní či je nabízet např. 

pro prvních pět lidí zdarma atp. Co se týče jejich využití jako 

dárků, tak to je samozřejmě také možné. 

Priceless Prague byl spuštěn jako součást programu Pri-

celess Cities. O co přesně jde?

Priceless Cities je celosvětová platforma určená primárně pro 

prémiové držitele karet Mastercard. Ti pak v rámci měst nebo 

regionů, které jsou součástí Priceless Cities, mají k dispozici 

benefity v podobě ojedinělých zážitků a dalších exkluzivních 

výhod. Samotné Priceless Cities představuje otevřenou digi-

tální platformu, kde si Čech může vybrat a zakoupit zážitky 

v New Yorku a Američan zase naopak v Praze. Součástí na-

bídky Priceless Cities jsou pak samozřejmě největší světové 

metropole, namátkou New York, Paříž, Londýn, Moskva, Los 

Angeles nebo Rio de Janeiro.

Kdy přišla ta myšlenka, že by se Praha mohla stát sou-

částí Priceless Cities?

Myšlenka Priceless Prague se zrodila v podstatě již před čtyř-

mi lety, když platforma Priceless Cities dostávala reálnější 

obrysy a byla spouštěna nejprve ve Spojených státech. Te-

prve vloni se finálně potvrdilo, že i Praze bude udělen status 

„Města k nezaplacení“.  Můj tým tak pracuje na projektu od 

loňského podzimu.

Říkal jste, že cílem je, aby Praha byla v rámci Priceless 

Cities jedním z nejlepších měst. Co pro to musíte udělat, 

abyste se jím stali?

Jednou z hlavních výhod je přístup tuzemských bank. Jejich 

zapojení je ve srovnání s jinými zeměmi daleko aktivnější. Dále 

pak také funguje velmi dobrá spolupráce s našimi partnery 

a ambasadory. V neposlední řadě nám také pomáhá velikost 

Prahy, která je ve srovnání třeba s New Yorkem daleko menší, 

tudíž vše je více centralizované, což se pozitivně projevuje na 

celkové spolupráci. Osobně si také myslím, že Praha může 

nabídnout v mnohých ohledech daleko více než některé svě-

tové metropole. Praha je podle Trip Advisoru 5. nejnavštěvo-

vanější evropské město a svou prestiží, co se týče kultury, his-

torie, zázemí, a vůbec celkovým feelingem ve městě se může 

podle mého názoru rovnat s Paříží nebo Londýnem.

Sám jste říkal, že program bude lákadlem i pro turisty. 

Myslíte, že může přispět ke zvýšení povědomí o Praze ve 

světě?

Určitě, přičemž z  Priceless Prague bychom chtěli udělat 

i „ambasadora“ Prahy ve světě. Minimálně v rámci komunity 

lidí, kteří jsou v programu Priceless Cities registrovaní, což 

je přibližně sedm milionů osob plus dalších x milionů, kteří 

o programu vědí od své banky. Nicméně bychom byli rádi, 

kdyby program sloužil zejména českým prémiovým držitelům 

karet Mastercard, kterým chceme ukázat Prahu tak, jak ji do-

posud nezažili. A tomu také odpovídá stávající výběr necelé 

padesátky zážitků, které máme pro start připravený. Nabídku 

se ale vyplatí neustále sledovat, protože se bude průběžně 

obměňovat a rozšiřovat.

A čím se chlubí Priceless Prague?

V  Priceless Prague máme pro naše zákazníky připravené 

unikátní zážitky a další výhody ve čtyřech hlavních katego-

riích. První kategorie je spojena se zážitky z  oblasti gast-

ronomie, jako jsou např. setkání s věhlasnými šéfkuchaři či 

možnost naučit se vařit tradiční české pivo. Druhá, velmi 

výrazná, pro změnu obsahuje benefity spojené samozřejmě 

se sportem, ale i kulturou. Další výraznou kategorií je móda, 

design a nakupování obecně. Ta poslední pak představuje 

zážitky spojené s poznáváním krás Prahy skrze naše amba-

sadory z řad architektů, a dalších populárních osobností či 

influencerů. Zjednodušeně řečeno, hlavním cílem Priceless 
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ZATRÉNOVAT SI S A-TÝMEM SPARTY? 
ZÁŽITEK K NEZAPLACENÍ! 
UNIKÁTNÍ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRICELESS PRAGUE SPOLEČNOSTI MASTERCARD, NOVÉHO HLAVNÍ-
HO PARTNERA HC SPARTA PRAHA, JE OD KONCE LETOŠNÍHO ZÁŘÍ SKUTEČNOSTÍ. CESTA K ZÁŽITKŮM 
K NEZAPLACENÍ, KTERÉ NAVÍC ANI NELZE NIKDE JINDE ZÍSKAT, JE SNADNÁ – STAČÍ MÍT PLATEBNÍ 
KARTU MASTERCARD, REGISTROVAT SE A VYBRAT SI ZÁŽITEK DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU A PREFE-
RENCÍ. „TÍM MŮŽE BÝT TŘEBA I OSTRÝ TRÉNINK S HRÁČI EXTRALIGOVÉHO A-TÝMU,“ ŘÍKÁ TOMÁŠ 
DOLEŽAL, MARKETINGOVÝ ŘEDITEL MASTERCARD PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO A ZÁROVEŇ 
I LÍDR PROGRAMU PRICELESS PRAGUE, V ROZHOVORU PRO MAGAZÍN SPARTA BUSINESS NEWS.
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„Naše partnerství s HC Sparta Praha bylo nastaveno na několik sezon a věřím, že 
i s jeho dalším průběhem bude panovat spokojenost. Není to jen o tom, že máme 
logo na dresech, ledové ploše a mantinelech, ale spíše o odpovědnosti, kterou 
cítíme vůči našim budoucím sportovcům.“

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
BILLA Česká RepublikaJAROSLAW SZCZYPKA  |

Rodina sparťanských partnerů se rozrůstá i po startu nové 

extraligové sezony, a tak je nám velkou ctí mezi námi při-

vítat renomovanou společnost British American Tobacco. 

K podpisu smlouvy došlo na konci září v sídle české po-

bočky této nadnárodní společnosti na Rohanském náměstí 

v Praze – Karlíně. „Společnost British American Tobacco 

je podle velikosti podílu na trhu druhou největší tabákovou 

společností na světě. Jsme velmi rádi, že došlo ke společ-

né dohodě, a  je nám velkou ctí, že tato společnost bude 

po celou sezonu využívat sport box v O2 areně své klienty 

a zaměstnance,“ říká Adam Klavík, obchodní zástupce HC 

Sparta Praha.

Extraligový A-tým Sparty i v této sezoně využívá k vybraným 

zápasům na Moravě možnost přepravy v pohodlí vlaků spo-

lečnosti České dráhy. Oblíbený přepravce patří do kategorie 

SILVER partner a s HC Sparta Praha spolupracuje již řadu let. 

„Jsme rádi za možnost cestovat na některá utkání na Moravě 

vlakem s Českými drahami. Vzhledem k často velmi kompli-

kované situaci na dálnici D1 je to pro nás bezpečnější varianta 

vzhledem k včasném příjezdu na utkání,“ říká sportovní ma-

nažer Michal Broš. Sparta cestovala vlakem k duelu 3. kola 

do Ostravy.

Sparta na úvod nové sezony Tipsport extraligy pokračuje v 

prodlužování smluv se svými stávajícími partnery. Jedním z 

nich je již několik ročníků společnost Berlin-Chemie/A.Mena-

rini Ceska republika s.r.o., která prostřednictvím Sparty pre-

zentuje jeden ze svých klíčových produktů Prostamol Uno. 

Letošním navýšením rozsahu spolupráce se řadí již do sku-

piny GOLD partner.

Sesterská společnost Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska re-

publika s.r.o. jedná jménem podniku BERLIN-CHEMIE, což 

je dceřiná společnost MENARINI Group v České republice. 

Skupina MENARINI již řadu let zaujímá čelní postavení na ital-

ském farmaceutickém trhu. Společnost MENARINI se sídlem 

ve Florencii byla založena v roce 1886 a rozvíjela se po celé 

generace, až se stala globální farmaceutickou společností ří-

zenou vlastníky.

MENARINI sleduje dva strategické cíle: výzkum a internaci-

onalizaci. Obě snahy přinášejí progresivní produkty, které se 

úspěšně používají ke spokojenosti pacientů na celém světě. 

Skupina MENARINI Group se těší vynikající pověsti na celém 

světě jako zdatný a spolehlivý partner. To platí při vývoji no-

vých léků i při informování o nových vědeckých poznatcích.
VÍTÁME MEZI SPARŤANSKÝMI 
PARTNERY SPOLEČNOST 
BRITISH AMERICAN TOBACCO

A-TÝM VYRAZIL NA ZÁPAS 
S ČESKÝMI DRAHAMI

PROSTAMOL UNO POKRAČUJE 
NA SPARTĚ
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Jak byste popsal spolupráci společnosti VAN GRAAF 

s HC Sparta Praha?

Spolupráce mezi společností VAN GRAAF a HC Sparta 

Praha je extrémně spolehlivou spoluprací mezi dvěma 

partnery s  velkou tradicí. Spolupráce probíhá velice 

profesionálně a dokonce mohu říci, že i velmi přátelsky.

Jste tedy s touto kooperací spokojen?

Protože je HC Sparta Praha velmi dobře vedený a struk-

turovaný sportovní klub, probíhá naše vzájemná spolu-

práce výborně. Díky našemu dobrému vztahu se doká-

žeme kdykoli během krátké doby na čemkoliv domluvit, 

takže nevznikají žádné problémy.

Toto spojení trvá už čtvrtou sezonu. Bylo původním 

plánem utvořit takhle pevné a dlouhodobé pouto?

Je těžké mít vždy nějaký přesný plán na počátku jaké-

koli spolupráce. Pokud budu mluvit za sebe, po mých 

dvou letech spolupráce se Spartou mohu říci, že jde 

o proces pokračujícího sbližování dvou partnerů. Spo-

lečně rosteme a dále se spolupráce vyvíjí rovněž v sou-

vislosti s novými marketingovými strategiemi. Proto je 

naším největším cílem pokračovat spolu s HC Spartou 

Praha i v budoucnosti.

Každoročně mají zástupci managementu klubu, 

členové realizačního týmu i hráči společenské odě-

vy z obchodního domu VAN GRAAF. Jak probíhá je-

jich výběr?

Bezpochyby je poskytnutí oblečení pro HC Sparta Pra-

ha pro nás každý rok novou logistickou výzvou, kterou 

na základě naší dobré interní sítě ve společnosti VAN 

GRAAF vždy vyřešíme. Jako poskytovatel si vyhrazuje-

me právo udělat pro Spartu každou sezonu předvýběr 

naší aktuální kolekce. Jakmile je tento předvýběr hotov, 

pozveme k nám pokaždé delegaci sestávající se z mar-

ketingu, managementu a vybraných hráčů. Dobré part-

nerství podtrhuje i  to, že máme při výběru vždy stejný 

názor a zaměstnanci Sparty Praha nosí naše oblečení 

s velkou radostí. Následně jsou hráči pozváni k fittingu, 

kde jim radí naši specialisté. Poté se již těšíme na výdej 

oblečení a s tím spojené tradiční natáčení videa.

Jaký je další postup po výběru? Je provozně náročné 

zajistit identické outfity celému A-týmu?

Jak již bylo zmíněno, logistické a  organizační nasazení je 

opravdu velké. Nepředstavuje však na základě našeho vyni-

kajícího centrálního nákupu v Hamburku, našich zkušených 

a  motivovaných zaměstnanců a  vstřícných hráčů Sparty, 

žádný problém.

Jaké jsou další formy vzájemné spolupráce a propagace?

Jako GOLD partner Sparty Praha jsme samozřejmě zastou-

peni v  nejrůznějších marketingových oblastech O2 areny. 

Kromě toho točíme společná videa, účastníme se různých 

akcí v průběhu zápasů a vyvíjíme neustále nové společné 

nápady.

Jaký má společnost VAN GRAAF vztah ke sportu, po-

tažmo přímo k hokeji?

Jako všichni Češi jsou i  naši zaměstnanci nadšenými ho-

kejovými fanoušky. Po startu nové sezony se již nemohou 

dočkat, až budou pravidelně navštěvovat domácí zápasy 

Sparty.

Vy sám jste velkým hokejovým fanouškem, že?

Do Prahy jsem přišel jako velký fanoušek fotbalu, jelikož mě 

lední hokej v Německu zajímal pouze okrajově. Po prvních 

návštěvách hokejových stadionů s  českými přáteli a  ob-

chodními partnery jsem se ale naučil pravidlům a tenhle tak-

ticky velmi nepředvídatelný sport začal milovat.

Stala se Sparta vaším oblíbeným klubem? 

(směje se) Sparta! Kdo jiný?

A Praha vaším oblíbeným městem?

Ve svém životě jsem měl šanci vidět již hodně krásných 

měst, přičemž Praha patří definitivně k mým favoritům.

Jak se Vám líbí atmosféra v O2 areně a jak prožíváte do-

mácí zápasy Sparty?

Všeobecně je vazba Čechů k lednímu hokeji velmi intenziv-

ní, ale jakmile člověk zavítá na Spartu do O2 arény, pocítí 

pokaždé znovu tuto speciální a obzvláštně věrnou spjatost 

fanoušků s milovaným klubem.

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

HOKEJ JSEM SI ZAMILOVAL,
SPARTA JE PRO MĚ SPECIÁLNÍ
JIŽ ČTVRTOU SEZONU SPOLUPRACUJE HC SPARTA PRAHA SE SPOLEČNOSTÍ VAN GRAAF, KTERÁ 
DODÁVÁ SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ HRÁČŮM, REALIZAČNÍMU TÝMU I MANAGEMENTU JEDINÉHO EX-
TRALIGOVÉHO KLUBU V PRAZE. A NUTNO ŘÍCI, ŽE SE JEDNÁ O SPOLUPRÁCI OBOUSTRANNĚ VELMI 
POZITIVNĚ KVITOVANOU. „NAŠÍM NEJVĚTŠÍM CÍLEM JE POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI SE SPARTOU 
I V BUDOUCNOSTI,“ ŘÍKÁ PATRICK BROSIUS, MANAŽER OBCHODNÍHO DOMU VAN GRAAF V ČESKÉ 
METROPOLI, PRO PRAVIDELNÝ MAGAZÍN SPARTA BUSINESS NEWS.
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Na utkání s Libercem, které sparťané vyhráli 7:1, se potkali 

i  dva Jihočeši. Vlevo Josef Kos, majitel společnosti REJ, 

s.r.o., z Veselí nad Lužnicí, s Romanem Schmiedem, ma-

jitelem Derpal logistic, z Litvínovic u Českých Budějovic.

Na domácím utkání proti Pardubicím převzal Steven Donaldson, 

generální ředitel British American Tobacco, podepsaný dres 

všemi hráči od předsedy představenstva klubu Petra Břízy.

Tradiční přestávková soutěž o auto na víkend se společností Lou-

da Auto, která je jedním z hlavních partnerů HC Sparta Praha.

Ceny nejlepším hráčům po vítězném domácím utkání proti Li-

berci předával Tomáš Doležal, marketingový manažer společ-

nosti Mastercard.

SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI NA ZÁPASECH – AFTERPARTY –

24. ŘÍJNA 2017
po utkání HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň

Restaurace Lokomotivka – O
2 
arena

V PRŮBĚHU VEČERA SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

Setkání s hráči
Rozhovor s Michalem Brošem a vybraným hráčem

Vystoupení iluzionisty
Ochutnávka vín od společnosti Vane International

Degustace destilátů od značky Fleret
Fotokoutek

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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snížení nákladů vozového parku. Další variantou pro firmy je ko-

munitní carsharing, kde si potřebný počet vozů sdílí uzavřená 

komunita uživatelů, která má v rámci měsíčního paušálu a ceny 

za ujeté kilometry k dispozici plnohodnotný systém sdílení vozů 

dle potřeb, využití například pro administrativní centra, sdružení 

osob či firmy. Opět velkou výhodou je výrazné snížení nákladů 

při optimálním využití vozidel, podpořené i  kontrolou jednotli-

vých jízd pomocí autorizačního nástroje.

Jaký je o službu zájem?

Obecně carsharing v České republice se vyvíjí a máme velkou 

radost, že se můžeme považovat za leadra v této oblasti, nejen 

v počtu vozů, ale také kvalitou služby celkově. Za poslední mě-

síce nám výrazně přibývá aktivních zákazníků, kteří naši službu 

využívají pravidelně. Například projekt komunitního carsharin-

gu už využívá společnosti Skanska v oblasti administrativního 

centra Corso Court, či probíhající příprava podobného projektu 

s Českou spořitelnou v rámci jejich sídla a poboček. Jsme pře-

svědčeni, že projekt bude velmi úspěšný.  

Připravujete v  současné době nějaké novinky v  oblasti 

carsharingu?

Ano. Ve spolupráci s koncernem VW a společností PRE startu-

je od října carsharing v podobě 15 elektromobilů. Konkrétně se 

bude jednat o vozidla e-Golf v bohaté výbavě. Vozidla budou 

umístěna převážně v  centru Prahy, kde samozřejmostí bude 

zdarma parkování po celé Praze v modrých a fialových zónách. 

Na spuštění projektu se velmi těšíme.

CAR4WAY, když volně přeložíme, znamená „auto na 

cestu“… 

Ano, název přesně vystihuje naši službu. Naši zákazníci využívají 

sdílená auta k jejich cestám v čase, kdy je skutečně potřebují. 

Nemusí do nich investovat, pečovat o ně, zkrátka jen jezdí dle 

libosti a o nic jiného se nestarají. V našem případě maximálně 

ročními vozy různých kategorií využitelnosti.

S pojmy jako sdílená ekonomika či carsharing jsme se už 

setkali v různých podobách. Jak vypadá vlastně carsharing 

v podání CAR4WAY?

CAR4WAY sdílí více než 230 nových vozidel v devíti modelech 

převážně v  Praze. Od malé Škoda Citigo až po velkého VW 

Trasportera či elektrický e-up!. V portfoliu vozidel bude od října 

také nově 15 elektromobilů značky VW e-Golf s dojezdem až 

300 kilometrů. Lidé, ale i firmy si vozidla mezi sebou jednoduše 

sdílí a my se staráme o vše ostatní. 

Jaké služby jsou dále v portfóliu CAR4WAY?

Kromě již popisovaného carsharingu úspěšně zajišťujeme nejen 

pro zákazníky Louda Auto finanční služby spojené s operativ-

ním leasingem. Naší silnou stránkou je nabídka produktu „pod 

jednou střechou“, kdy si nákup vozů, servis a prodej zajištujeme 

ve spojení sesterské společnosti Louda Auto. Díky našim mož-

nostem individuálně se přizpůsobit, jsme schopni tento produkt 

nabídnout pro jakoukoli firmu či soukromou osobu. O náš pro-

dukt je momentálně velký zájem, a to nejen pro tuto konkurenční 

výhodu.

A jedna osobní otázka na závěr. Jaký je váš vztah k hokeji?

Pocházím z  Opavy a  momentálně žiji v  Pardubicích, kde má 

hokej silnou tradici. Ale zase takový velký fanda nejsem. Občas 

rád zajdu se synem do O2 arény na Spartu, kde je naše sester-

ská společnost Louda Auto jedním z hlavních partnerů. Zázemí 

a hala je nádherná a společně si to velmi užíváme. Budeme držet 

palce, aby se Spartě podařilo dostat minimálně do finále.

Jak přesně služba funguje?

Je to opravdu jednoduché. Na našich webových stránkách car-

4way.cz. se jednoduše během pár minut zaregistrujete, obratem 

obdržíte přístup do našeho systému, po pár dnech vám přijde 

karta k odemykání vozů, pomocí mobilní aplikace nebo webu si 

vozy rezervujete a přiložením karty ke čtecímu zařízení za čelním 

sklem (brzy také mobilním telefonem) odemknete, pak už jen vy-

táhnete klíč od vozu z přihrádky spolujezdce a jedete.

Pro koho je služba určena?

Provozujeme tzv. volný carsharing v  rámci vybraných lokalit 

města, který je určen široké veřejnosti od maminky na mateř-

ské či studenta nebo drobného živnostníka při svých podnika-

telských aktivitách až po větší firmy pro své zaměstnance od 

řadových pracovníků po vrcholové manažery. K posledním jme-

novaným se využívá tzv. firemní carsharing, který optimalizuje 

mobilitu zaměstnanců nejen k firemním, ale taky k soukromým 

účelům. Výhodou je efektivní nastavení provozu, při výrazném 

JEDEN Z HLAVNÍCH PARTNERŮ KLUBU LOUDA AUTO PROVOZUJE MIMO PRODEJE A SERVISU KON-
CERNOVÝCH A NEKONCERNOVÝCH ZNAČEK JIŽ TŘETÍM ROKEM PROSTŘEDNICTVÍM DCEŘINÉ SPO-
LEČNOSTI CAR4WAY V ČESKÉ REPUBLICE POMĚRNĚ NOVOU SLUŽBU, KTEROU JE CARSHARING. CO 
TO CARSHARING VŮBEC JE A JAK FUNGUJE V PODOBĚ CAR4WAY? A JAKÉ JSOU DALŠÍ SLUŽBY 
TÉTO SPOLEČNOSTI? TO VŠE POPISUJE ING. HYNEK HOMOLA, MANAŽER SPOLEČNOSTI CAR4WAY, 
V ROZHOVORU PRO SPARTA BUSINESS NEWS.

LOUDA AUTO, TO JE I CAR4WAY

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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„Pevně věřím, že si k nám fanoušci Sparty již našli cestu a využívají 
všech služeb, které jim Harfa nabízí. Od dobrého jídla přes skvělé 
nákupy až například po opravu obuvi.“

MARKETINGOVÁ KOORDINÁTORKA
Galerie HarfaMARTINA TLUSTÁ |
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V září loňského roku proběhl v O2 areně podpis spolupráce mezi 

Spartou a společností Hankook Tire, jež se zařadila do skupiny 

GOLD Partners. O rok později, tedy v září 2017,  získala úspěšná 

kooperace novou budoucnost v podobě prodloužení smlouvy 

mezi jediným extraligovým klubem v Praze a koncernem, který 

patří mezi hlavní partnery fotbalového Realu Madrid či UEFA 

Europa League.

„Mezi významnými partnery Sparty nově vítám jihokorejskou 

společnost Hankook. Jsme potěšeni, že jsme se zařadili po 

bok takových významných brandů jako je Real Madrid a UEFA 

Europa League, které Hankook také podporuje,“ uvedl před 

rokem Petr Bříza, předseda představenstva HC Sparta Praha. 

Na startu aktuální extraligové sezony si společně s obchodními 

zástupci klubu mohl gratulovat po prodloužení spolupráce 

s touto významnou nadnárodní společností.

Novou smlouvu za Hankook Tire Česká republika nově 

podepisoval Jeong Seung Ham, který se stal začátkem srpna 

novým generálním ředitelem českého zastoupení v  Praze. 

„Naše společnost byla s dosavadní spoluprací velmi spokojena, 

během minulé sezony jsme pozvali do VIP prostor O2 areny 

řadu obchodních partnerů a ve stejném duchu bychom chtěli 

pokračovat i v nadcházejícím ročníku. Moc se těšíme na novou 

sezonu se Spartou a přejeme jí mnoho úspěchů,“ říká Jeong 

Seung Ham.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI NALEZNETE NA WWW.HANKOOKTIRE-MEDIACENTER.COM A WWW.HANKOOKTIRE.COM.

HANKOOK JMENOVAL V ČESKU NOVÉHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
HANKOOK TIRE JMENOVAL V SRPNU PANA JEONG SEUNG HAMA NA FUNKCI GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
PRO ČESKÉ ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI. PAN HAM SI S SEBOU PŘINÁŠÍ BOHATÉ ZKUŠENOSTI Z PNE-
UMATIKÁŘSKÉ BRANŽE, KDYŽ PŘEDTÍM PRACOVAL V POLSKU NA STEJNÉ POZICI. „PŘEJEME SPARTĚ 
MNOHO ÚSPĚCHŮ,“ ŘÍKÁ JEONG SEUNG HAMA.
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13. ŘÍJNA 
OD 18.30 HOD.

15. ŘÍJNA 
OD 15.00 HOD.

24. ŘÍJNA 
OD 18.20 HOD.

5. LISTOPADU 
OD 18.00 HOD.

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ

GENERÁLNÍ
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