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e GENERÁLNÍ PARTNER BILLA ČR PODPOŘILA NADACI HC SPARTA PRAHA e SPARŤANÉ
NAVŠTÍVILI OBCHODNÍ DŮM VAN GRAAF e ROZHOVOR S NOVÝM TRENÉREM FRANTIŠKEM
VÝBORNÝM e SPARŤANSKÝ ZÁŽITEK S MASTERCARD PRICELESS PRAGUE e ROZHOVOR S PR
MANAŽERKOU SPOLEČNOSTI BILLA ČR e POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU AKCI PRO PARTNERY
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DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2017/18

VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
základní část extraligové sezony 2017/2018 se blíží ke své polovině a s potěšením Vám oznamujeme, že držíte v ruce již

GENERÁLNÍ PARTNER

pátý díl pravidelného vydání inovovaného magazínu Sparta business news, jehož prostřednictvím Vám přinášíme zajímavé příběhy a aktivity sparťanských partnerů, mezi které patříte i Vy. Aktuální výtisk je oproti těm předchozím rozšířen,
protože společných aktivit, které generuje naše sparťanská rodina partnerů, je stále více a více.
V tomto vydání Sparta business news dostává opět výrazný prostor náš generální partner, kterým je již druhou sezonu

HLAVNÍ PARTNER

společnost BILLA ČR. Přinášíme také zajímavé novinky ze společných aktivit s hlavními partnery v čele s fotodokumentací
historicky prvního zážitku v rámci projektu Mastercard Priceless Prague. V dalším obsahu aktuálního čísla našeho pravidelného magazínu najdete i další zajímavosti včetně fotogalerie z první afterparty této sezony, která se konala 24. října po
domácím utkání s Plzní v prostorách VIP Sparta klubu v restauraci Lokomotivka.

GOLD PARTNER

Dovolte mi, abych se u tohoto setkání na chvíli zastavil, jelikož to byla opět, stejně jako v předešlých ročnících, akce velmi
povedená. Zpestřením byla tradiční přítomnost hráčů a trenérů extraligového A-týmu a také například živá hudba či vystoupení iluzionisty. Jelikož podobné akce jsou ze všech zúčastněných stran velmi příznivě kvitovány, snažíme se přinášet

SILVER PARTNER

nové a nové nápady v přípravách našich společných setkání. Tím nadcházejícím bude v neděli 3. prosince mikulášské
vodou ředitelné barvy

bruslení pro rodiny s dětmi přímo na ledové ploše v O2 areně. Podrobnosti o této akci naleznete na straně 23.
Naše společná činnost má nejen obchodní a marketingový, ale v mnoha případech také
charitativní motiv. Proto je mi velkým potěšením oznámit, že na závěrečném podniku
populárního golfového turnaje Rejdr Cup, jehož organizátorem je Josef Kos ze

PARTNER

společnosti REJ, s. r. o., se podařilo při dražbě podepsaného sparťanského
dresu získat 150 tisíc korun, které putují na konto Nadace HC Sparta Praha.

oficiální výrobce dresů

Stejně tak vřele děkujeme společnosti BILLA ČR, jež nadační
činnost podpořila finančním darem v hodnotě 250 tisíc korun.
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Závěrem mi dovolte už jen dodat, že pro Vás jako v minulé sezoně
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VIP CLUB PARTNER

akce nebo oslavy v party boxu v O2 areně.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další společné akce
v čele s domácími zápasy Sparty v O2 areně.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER

ADAM KLAVÍK
obchodní zástupce
HC Sparta Praha
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Spolupráce společnosti BILLA a HC Sparta Praha běží již
druhým rokem. Jak ji z Vašeho pohledu hodnotíte?
Do BILLY jsem nastoupila těsně před rozjezdem nového ročníku hokejové extraligy, tudíž na začátku druhé sezony naší spolupráce, a musím říci, že začátek to byl opravdu velmi dynamický. Jde o velmi intenzivní a smysluplné partnerství, které nestojí
jen na logu BILLY na dresech Sparty, ale skýtá velké množství
aktivit, které společně realizujeme. Dosavadní spolupráci hodnotím velmi pozitivně, a to nejen sama za sebe, ale i z ohlasů
zaměstnanců naší společnosti.
Který z projektů byste chtěla vyzdvihnout?
Vybrat pouze jeden by bylo těžké. Kladně hodnotím rozsah naší
podpory hokejové mládeže, na které je spolupráce se Spartou
velmi výrazně postavena. Například v říjnu předal generální
ředitel naší společnosti, pan Jaroslaw Szczypka, nadačnímu
fondu HC Sparta šek na 250 000 tisíc korun. Tyto prostředky
budou použity na pomoc mladým hráčům v neočekávaných
životních situacích a také na rozvoj speciálních hokejových
projektů pro mládež. Pomáhat mladým hráčům po úrazu nebo
naopak talentovaným dětem ze sociálně slabších poměrů je
prostě super.
Nedávno jste se také zapojila do projektu Sparťanská
krev. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?
Přiznám se, že jsem nikdy předtím krev nedarovala. Při čtení
pozvánky od Sparty jsem ale věděla prakticky hned, že se do
projektu zapojím. Strach mi nakonec pomohl překonat sparťanský maskot a neformálnost O2 areny, kde k odběru došlo.
Nemocniční prostředí budí v člověku větší respekt, takhle to

PARTNERSTVÍ BILLY A SPARTY NESTOJÍ
NA LOGU NA DRESECH. JDE O SMYSLUPLNÉ
A INTENZIVNÍ PARTNERSTVÍ
DO AGENDY DANY BRATÁNKOVÉ, MANAŽERKY KORPORÁTNÍ KOMUNIKACE A TISKOVÉ MLUVČÍ SPOLEČNOSTI BILLA, SPADÁ MIMO JINÉ I EXTERNÍ A INTERNÍ KOMUNIKACE SPOJENÁ S GENERÁLNÍM PARTNERSTVÍM
S HC SPARTA PRAHA. JAK DOSAVADNÍ PRŮBĚH HODNOTÍ, JSME SE ZEPTALI PRÁVĚ JÍ.
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REWE International AG je lídrem na rakouském trhu
v oblasti prodeje potravinového a drogistického
zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 693 prodejnách v Evropě zaměstnává
celkem 77 583 pracovníků. V roce 2015 dosáhl její
obrat 12,54 miliard eur.REWE International AG je
součástí německé REWE Group, která patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE
Group působí ve 13 zemích Evropy a v roce 2013
dosáhla obratu ve výši 50,6 miliard eur.REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorf
provozuje obchodní společnosti BILLA, MERKUR,
PENNY, BIPA a ADEG, a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v sedmi zemích střední a východní Evropy.

bylo celkem prima dopoledne v prostředí lidí, kteří chtějí stejně
jako já zastupující BILLU pomoci dobré věci.
V pražské O2 areně od začátku sezony běží také podpora
Vašich kampaní. Jaké na ně máte ohlasy? A na co se mohou fanoušci těšit do konce roku?
Láskou nebeskou žijeme nejen my v BILLE, ale prožíváme ji
i s fanoušky Sparty. Svítící plyšoví usínáčci jsou našimi zákazníky velmi pozitivně vnímáni a mnoho z nich už našlo svá
místa v dětských postýlkách. Na začátku prosince plánujeme v O2 areně nasadit naši vánoční kampaň, která zákazníka
svým zpracováním zcela jistě naladí na tu správnou předvánoční notu.
A jaké další projekty máte společně se Spartou v plánu?
Co se týče podpory mládeže, do konce roku nás čeká podpora 2. ročníku turnaje O vánoční puk Nadace HCS. Jde o soutěž mezi hráči 5. tříd napříč týmy z České republiky i zahraničí.
Letošní účast Spartě potvrdily již kluby z Německa, Ruska,
Běloruska a dalších zemí a BILLA je velmi ráda, že může být
znovu po roce u toho. Společně s A-týmem do konce roku
podpoříme několik rodinných utkání, rozdáme několik desítek
vstupenek našim zaměstnancům v rámci interní komunikace
a pro všechny fanoušky připravujeme jeden speciální vánoční
projekt, jehož detaily zatím prozrazovat nebudu.
A co byste na závěr popřála Spartě?
Ať už juniorům nebo seniorním hráčům a jejich týmům zejména zdraví a co nejméně zranění. A samozřejmě štěstí ve hře a
mnoho spokojených fanoušků.

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991.
S obratem ve výši téměř 26 mld. Kč (2016),
s 216 prodejnami a více než 6 000 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na
průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký
výběr produktů známých i privátních značek.
Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako
jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné
produkty, maso a chlazené produkty. BILLA se
soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již ca 75 % jejího sortimentu. České potraviny jsou také součástí privátních značek řetězce BILLA – Vocílka, Česká
farma, Naše bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA
Easy či Clever.
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ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI BILLA NA SPARŤANSKÉ KRVI

SPOLEČNOST BILLA PŘEDALA NADAČNÍMU
FONDU HC SPARTA ŠEK NA 250 TISÍC KČ
Také ve druhém roce spolupráce společnosti BILLA a hokejového klubu HC Sparta Praha je generální partnerství postaveno
ve značné míře na podpoře sparťanské mládeže. Jde o jeden
z nejdůležitějších pilířů této spolupráce, proto i letos BILLA poukázala částku 250 000 tisíc korun Nadačnímu fondu HC Sparta.

ce na dlani, kterou holešovický klub podporuje od jejího vzniku.
Šek na 250 000 tisíc korun byl předán generálním ředitelem
Jaroslawem Szczypkou a za účasti předsedy představenstva
a majitele HC Sparta Petra Břízy člence dozorčí rady Nadačního fondu HC Sparta paní Michaele Šimákové během utkání
12. kola Tipsport extraligy proti Mladé Boleslavi v pražské O2

V rámci partnerství zůstávají stejně jako vloni hlavními pilíři
podpora mladých hráčů v neočekávaných životních situacích
a podpora rozvoje speciálních hokejových projektů mládeže.
Nadace pro svoji prezentaci využívá hesla „Hokej i pro děti
ze sociálně slabších poměrů“ a mimo svých stěžejních aktivit
podporuje i studijně-motivační programy pro mládež a zároveň
se podílí na rozvoji sportovní infrastruktury a podmínek mládeže.

areně.

Duchovním otcem a předsedou správní rady nadačního fondu
je Vít Šubert, mimo jiné velký sparťan a zakladatel nadace Srd-
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„Podpora mladých talentů byla pro nás jedním z hlavních důvodů, proč jsme se Spartou začali spolupracovat.
Výchovu mládeže a její podporu bereme v rámci našeho partnerství za jeden ze stěžejních pilířů spolupráce.
Sparta skrze Nadační fond HC Sparta podporuje mladé
talenty, díky němuž mohou hrát hokej i děti ze slabších
poměrů. Jde o naši společnou investici do budoucích generací, které věříme,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální
ředitel BILLA ČR.

Přes pět desítek dárců krve odstartovalo v pondělí 6. listopadu v kabině A-týmu v O2 areně už 11. ročník Sparťanské krve. Sparta tak se svými fanoušky a partnery aktivně
navázala na letitou podporu dárcovství krve ve spolupráci
s Transfuzním oddělením VFN na Karlově náměstí v Praze. Zároveň se v posledních letech velmi aktivně snaží
zvýšit povědomí o problematice darování kostní dřeně ve
spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk
IKEM. Prvního termínu darování krve se aktivně zúčastnili i zástupci společnosti BILLA ČR, generálního partnera
klubu. „Byl to můj první zážitek s darováním krve, tak jsem
se trochu bála, ale vše dopadlo dobře. Je krásné vidět, že

i hráči extraligového A-týmu se aktivně zapojují do takovéto
iniciativy,“ usmívá se Dana Bratánková, PR manažerka BILLA
ČR. Na snímku vlevo s kolegyní Simonou Breen, marketingovou ředitelkou společnosti.

VIDEO:
PRVNÍ DAROVÁNÍ
SPARŤANSKÉ KRVE

Společnost BILLA ČR, generální partner HC Sparta Praha, je rovněž oficiálním partnerem
projektů Vyrůstej se Spartou, Sparta středním školám a Letní hokejová škola.
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KOUČ VÝBORNÝ: SPARTA JSOU ČEŠTÍ NEW YORK RANGERS
OPĚT SE VRÁTIL NA SPARŤANSKOU LAVIČKU. KOUČ FRANTIŠEK VÝBORNÝ S KLUBEM SVÉHO SRDCE SLAVIL JAKO TRENÉR TŘI MISTROVSKÉ
TITULY A NA KONCI ŘÍJNA ODSTARTOVAL SVÉ ČTVRTÉ ANGAŽMÁ VE SLAVNÉM PRAŽSKÉM “S“. „NEPOČÍTAL JSEM S TÍM, ŽE SE JEŠTĚ
NĚKDY POSTAVÍM NA SPARŤANSKOU STŘÍDAČKU, ALE SPARTA JE PROSTĚ SPARTA, TO SE NEDÁ ODMÍTNOUT,“ ŘÍKÁ ZKUŠENÝ STRATÉG,
KTERÝ NAHRADIL ODVOLANÉHO JIŘÍHO KALOUSE.

Jaké byly vaše první pocity po návratu do Sparty?
Hodně zvláštní. Přiznám se, že už jsem nepočítal s tím, že si
ještě někdy zatrénuju ve Spartě, ani že bych ještě vůbec trénoval. Ale přijal jsem tuhle výzvu a chci Spartě pomoci, jak jen
to bude možné.

„HC Sparta Praha jsme vyhodnotili jako nejideálnějšího partnera. Bohatá historie,
věrní fanoušci, zaměření na úspěch a tah na branku. To všechno se rovná tomu, co
na trhu s nábytkem reprezentuje KIKA. Navíc Sparta je pro mě celoživotní srdeční
záležitostí, a to jak na ledě, tak na trávníku. Jsem jejím velkým fanouškem.“

JAKUB STŘEŠTÍK |

ŘEDITEL

KIKA Nábytek

Není tajemstvím, že jste velký sparťanský patriot. Co
konkrétně vás přesvědčilo přijmout opět nabídku Sparty,
i přestože jste už trénovat nechtěl?
Přesvědčilo mě to, že se jedná o Spartu. To víte, že jsem si
říkal: ‚Ty starej blázne, co zase blbneš?‘, ale člověku to nedá.
Byl jsem se v této sezoně na pár zápasech Sparty podívat a cítil
jsem velmi přátelskou atmosféru. Bavil jsem se s některými fanoušky, které ještě znám od vidění ze svých předchozích působení tady, a cítil, že jsou pozitivní. Celkově atmosféra kolem klubu ze strany lidí je dobrá. Viděl jsem, jak jsou šťastni za každou
hezkou akci, za každý gól. I když se zápas nepovedl, nepískali
na hráče, nezatracovali tým. Prostě měli radost z toho, že hraje
Sparta. To jsou pocity, které mě utvrdily v tom, že když mi Petr
Bříza zavolal, věděl jsem, že v případě zájmu neřeknu ne.
Když už jsme u fanoušků, Sparta měla v minulé sezoně
nejvyšší návštěvnost domácích utkání a poprvé přesáhla
průměr osmi tisíc diváků na zápas. Co na to říkáte?
Že to je paráda. Publikum je skvělé a lidi chodí pořád, i když
se třeba pár zápasů nepovede. Já mám samozřejmě speciální
vztah k Holešovicím, které jsou pro mě srdeční záležitost, ale
když jsem byl na pár zápasech Sparty v O2 areně, musím přiznat, že chodit tam na hokej je paráda.

V čem přesně myslíte?
Lidi se tam naučili chodit a návštěvy rostou. Marketing Sparty
funguje perfektně a lidi se na hokeji baví a jsou ve velmi přátelském prostředí. Na zápasech jsem viděl mladé páry, rodiny
s dětmi, které jsou tam spokojené. Připadal jsem si trochu jako
na Rangers. Sparta jsou vlastně takoví čeští New York Rangers. Jasně, když se prohraje nebo se nedaří, lidi to mrzí, ale
přijdou zase. S hodně lidmi kolem Sparty se potkávám řadu
let a vidím, že aktuální situaci berou s nadhledem. Na druhou
stranu je na nás trenérech a hlavně mužstvu, abychom jim to
vraceli dobrými výkony.
Jak byste zhodnotil aktuální situaci, v níž se tým nachází?
Mužstvo rozhodně není špatné, je dobře poskládané, ale prochází určitým vývojem, který není konečný. Není lehké postupně přebudovávat tým, to nejde ze dne na den. Člověk musí
vědět, že nastavený směr je správný, a pak to chce čas a hlavně tvrdou práci. Nejde jen říct, že mužstvo je špatné, protože
nevyhrává. Jen pohled trenéra, který je na střídačce při zápasech a vidí hráče pracovat v každodenním režimu, může být
objektivní. Hodnocení a analýzy jsou občas poněkud složitější,
než si lidé představují.
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Třikrát během své trenérské kariéry
dokázal kouč František Výborný se
Spartou získat extraligový titul. Bylo
to v letech 2000, 2006 a 2007.
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PRVNÍ AFTERPARTY PRO PARTNERY
V TÉTO SEZONĚ SE POVEDLA
BÝVÁ TO UŽ NA SPARTĚ TRADICÍ. I V NOVÉ EXTRALIGOVÉ SEZONĚ POŘÁDÁ HC SPARTA PRAHA PRO SVÉ VÁŽENÉ
PARTNERY TAKZVANÉ AFTERPARTY, KDE MAJÍ MOŽNOST UVOLNĚNÉHO SETKÁNÍ I S HRÁČI A-TÝMU A ČLENY REALIZAČNÍHO TÝMU. PRVNÍ OBLÍBENÉ SETKÁNÍ V AKTUÁLNÍM ROČNÍKU PROBĚHLO V RESTAURACI LOKOMOTIVKA
V O2 ARENĚ PO UTKÁNÍ PROTI PLZNI 24. ŘÍJNA. „JSME SPOKOJENI, ŽE NAŠI PARTNEŘI SI TYTO AKCE OBLÍBILI
A ZÚČASTŇUJÍ SE JICH RÁDI,“ POCHVALUJE SI ADAM KLAVÍK, JEDEN Z OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ HC SPARTA PRAHA.

Na říjnové afterparty si zástupci společností, které se řadí
mezi hrdé partnery HC Sparta Praha, mohli užít setkání
s hráči a trenéry extraligového mužstva, poslechli si rozhovor se sportovním manažerem Michalem Brošem a užili
si třeba i vystoupení známého iluzionisty. Dalšími body
speciálního programu byla ochutnávka vín od společnosti
Vane International a degustace destilátů od značky Fleret.
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„Velmi rádi jsme také připravili pro naše partnery fotokoutek
s hokejovými i nehokejovými rekvizitami. Ten slavil velký úspěch
a i samotní hráči se ochotně nechali zvěčnit s našimi partnery,“
popisuje Klavík. „Celkově se akce podařila a bylo cítit, že atmosféra mezi našimi partnery i hráči a trenéry je velmi pozitivní, což
nás velice těší. Už teď pracujeme na přípravě mikulášského bruslení pro partnery a jejich rodiny, které proběhne v prosinci,“ dodává.

ŘEDITEL

KIKA Nábytek
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REJDR CUP ZAJISTIL NADAČNÍMU
FONDU HCS 150 TISÍC KORUN
Na začátku října vyvrcholil v golfovém resortu Kestřany populární turnaj s názvem Rejdr Cup, jehož organizátorem je
Josef Kos ze společnosti REJ, s. r. o., která se od letošního
léta řadí do skupiny SILVER partner HC Sparta Praha. Po
závěrečném podniku následovala party se všemi účastníky a partnery za pochopitelné přítomnosti Sparty. Během
večera se navíc dražil sparťanský dres podepsaný všemi
hráči a členy realizačního týmu. Díky přispění několika firem v této dražbě se nakonec podařilo vybrat 150 tisíc korun, které putují na účet Nadace HC Sparta Praha. Nejvyšší
částkou přispěli Josef Kos, jednatel společnosti Rej, s. r. o.,
Daniel Bagín, manažer golfového resortu Kestřany (na fotografii s Petrem Břízou vlevo), a paní Míková, jednatel firmy
BaGo Sport, s. r. o. (vpravo)
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dů, službami pro průmyslové podniky i veřejnoprávní subjekty, ekologickým poradenstvím, vodohospodářstvím a facility
managementem. Poskytuje konzultace, poradenství a školení
ve všech oblastech ekologie a nakládání s odpady.

VÁNOČNÍ DÁREK OD SPOLEČNOSTI
PIKATEC
Keramický ochranný štít pro automobil. Nanokosmetika Pikatec zvýrazní lak a dodá větší lesk. Zároveň automobil ochrání
proti drobným škrábancům a vyhladí povrch. Automobil se
výrazně méně špiní a jeho údržba je snadnější. V neposlední řadě, díky vysoké voděodpudivosti, je jízda za špatného
počasí výrazně bezpečnější. To vše vydrží celých 12 měsíců!
Cena včetně nanesení je 3500-6400 Kč. Cena samotné kosmetiky 1499 Kč a 3499 Kč. Více informací na www.pikatec.cz
nebo přímo u nás v Čestlicíh na centrále.

SPARŤANÉ NAVŠTÍVILI
OBCHODNÍ DŮM VAN GRAAF
SPOLEČNOST VAN GRAAF JE HRDÝM PARTNEREM SPARTY JIŽ ČTVRTÝ ROK A HRÁČI SE SPORTOVNÍM
MANAŽEREM MICHALEM BROŠEM NAVŠTÍVILI OPĚT OBCHODNÍ DŮM NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ.

NOVÝM SILVER PARTNEREM JE
SPOLEČNOST PURUM
Sparťanští obchodní zástupci jsou aktivní i v průběhu sezony.
A proto s potěšením můžeme oznámit, že do rodiny klubových partnerů přibyl nový člen, tím je Purum, s. r. o., kterou
zastupuje jednatel Daniel Kraft. Jedná se o českou společnost působící na trhu služeb odpadového hospodářství od
roku 1996. Zabývá se především odstraňováním nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, recyklací a využitím odpa-
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ŘEDITEL

KIKA Nábytek

V rámci této návštěvy vzniklo i tradiční video, které slouží ke
společné prezentaci klubu a společnosti, jež se řadí do skupiny GOLD Partner. „Hokejovou Spartu oblékáme již čtvrtým rokem a jsme moc rádi, že můžeme přispět k tomu, jak
celý tým vypadá skvěle,“ říká Jana Šachtová, marketingový
manažer VAN GRAAF.
Sparťanští hokejisté využívají jako v předchozích ročnících
pohodlné oblečení pro příchod na stadion před domácími
duely, společenské události s partnery a vybrané akce s fanoušky. Členové realizačního týmu se ve stylových oblecích
objevují na střídačce při koučování zápasů a manažeři klubu

vítají eleganci oděvů od společnosti VAN GRAAF při jednáních či neformálních setkáních s partnery a sponzory.
„Během sezony máme spoustu cestování, a proto jsme rádi,
že můžeme využívat oblečení od společnosti VAN GRAAF,
které nejenom, že skvěle vypadá, ale je i extrémně pohodlné,“ dodává Michal Broš, sportovní manažer HC Sparta
Praha.
„Ve společenském oblečení od našeho dlouholetého partnera se neprezentují jen hráči, ale samozřejmě i realizační
tým a zástupci managementu klubu,“ doplňuje Adam Klavík,
obchodní zástupce HC Sparta Praha.

13

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

VIDEO:
SPARTA NAVŠTÍVILA
VAN GRAAF

MÓDA, VKUS A LIFESTYLE
PRO MEZINÁRODNÍ TRH
Společnost VAN GRAAF je jedním z největších prodejců módního oblečení od kvalitních základních značek až po mezinárodně
známé lifestylové značky pro muže i ženy. Vyniká zejména vysokou flexibilitou a velkým citem pro různé potřeby trhu v Evropě.
Nakupování u společnosti VAN GRAAF má být pro každého
zážitkem. Všechny obchodní domy se proto drží jednotného
konceptu: moderní design, výrazně členěná specializovaná
oddělení a příjemné, uvolněné prostředí patří vedle odborného
poradenství a rozsáhlého výběru k zásadám kvality. V odděleních se základními i módními značkami nabízí VAN GRAAF ve
svých obchodních domech až 200 módních značek a vybraných
kolekcí.
Výkonnost a úspěch společnosti VAN GRAAF stojí na základním
principu celé společnosti. Kombinace stabilních hodnost a citu
pro nové módní trendy a styly dává vzniknout jedinečnému duchu firmy a vyjadřuje tradici značky.
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VIDEO:
PRICELESS PRAGUE
POPRVÉ NA SPARTĚ

Chcete zažít zápas Sparty jako VIP host, potkat se
s hráči a dostat se během zápasu i mezi střídačky?
Máte jedinečnou možnost díky společnosti Mastercard, která je hlavním partnerem klubu. Zaregistrujte se na www.priceless.com/prague do unikátního
programu Priceless a užijte si jedinečným způsobem extraligový zápas, stejně jako fanoušek Petr
říjnový duel v O2 areně s Chomutovem.

PROJEKT MASTERCARD PRICELESS
PRAGUE PROBĚHL POPRVÉ I NA SPARTĚ
NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK. TAK HODNOTIL FANOUŠEK PETR UTKÁNÍ SPARTY PROTI CHOMUTOVU V O2
ARENĚ. DOMÁCÍ V NĚM ZÍSKALI TŘETÍ VÝHRU V ŘADĚ V RÁMCI ŘÍJNOVÉ SÉRIE UTKÁNÍ NA SVÉM LEDĚ.
ALE TO NEBYL ZDALEKA HLAVNÍ DŮVOD, PROČ SE STAL TENHLE VEČER PRO PETRA A JEHO SESTRU MARTINU NEZAPOMENUTELNÝM. TÍM PRAVÝM DŮVODEM JE PROJEKT MASTERCARD PRICELESS PRAGUE.
Přijít včas před zápasem a dobře se připravit na
velk ý zá žitek. „Tak zněl úkol, k ter ý jsme našemu
fanouškovi uložili,“ usmívá se Adam Klaví k, ob chodní zástupce HC Spar ta Praha. V zá žitkovém
programu Mastercard Priceless Prague si dvojice
koupila možnost navštívit utkání Spar t y jako VIP
hosté a také se podívat do míst, kam se obyčejný
smr telní k nedostane.
Celý program začal u VIP vchodu, kde se dvojice
hokejov ých nadšenců setkala se zástupci klubu,
od nichž obdr žela dárk y v podobě spar ťansk ých
dresů. „Následovala možnost prohlédnout si O 2
arenu, k terá byla již kompletně připravena na zápas a to včetně VIP prostor. Pak už začal zá žitek
plný samotného hokeje a dobrého jídla a pití,“ po pisuje Klaví k.
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Pravým vrcholem byl poté v průběhu zápasu přesun do
prostoru šaten obou mužstev a také mezi střídačky, odkud Petr a Martina sledovali část utkání, a přitom byli jen
několik centimetrů od hokejistů a ledové plochy. „Úžasné!“ mohli si oba hlavní aktéři tohoto zážitku vydechnout
po utkání, kdy ještě na vlastní kůži zažili, jak vypadají
rozhovory po utkání a tisková konference s trenéry.
„Společnost Mastercard se na startu této sezony stala
jedním z hlavních partnerů Sparty a jsme velice rádi, že
program Mastercard Priceless Prague nabízí i zážitky
týkající se našeho klubu,“ pochvaluje si Klavík. „Jak ze
strany společnosti Mastercard, tak i ze strany dvojice fanoušků, kteří absolvovali zážitek s námi, cítíme velkou
spokojenost a chuť do dalších fází tohoto unikátního
projektu,“ uzavírá jeden z obchodních zástupců jediného
extraligového klubu v Praze.
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CO S PRICELESS PRAGUE ZÍSKÁTE
Poznáte skrytou krásu hlavního města, odhalíte jeho tajemství
a navštívíte místa, o kterých jste zatím jen snili. Kromě exkluzivních zážitků na vás čekají i další zajímavé výhody.
Praha se stává součástí unikátního globálního programu Priceless Cities, který nabízí neobyčejné zážitky.
Gastronomie plná delikates. Vychutnejte si speciality vyhlášených šéfkuchařů nebo pronikněte do tajů pražského pivovarnictví.
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 hráči nebo se staňte jedním ze členů týmu při samotném zápase
svého oblíbeného klubu.

Priceless Prague.
Dát přednost výjimečnosti před všedností.
„SemrádautíkámpředshonemnaKarlověmostě.
Nikdenikdo,bosýmanohamaběhámpobřehujaktylabutě.“
SLOV Y EV Y HERZIGOVÉ A OČIMA JANA SAUDK A .

priceless.com/prague
18
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V ŘÍJNU SE USKUTEČNILO SETKÁNÍ ČLENŮ
ČNOPK NA ZÁPASE SPARTY V O2 ARENĚ
Sedmdesát zástupců členských firem Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) se 24. října sešlo
na akci Jour Fixe ve VIP boxu HC Sparta Praha v O2 areně.
Sparta je prvním sportovním klubem mezi členy ČNOPK.
„A jsme na to patřičně hrdí,“ dodává Petr Bříza, předseda
představenstva a majitel klubu. I přes porážku, kterou domácí mužstvo utrpělo s týmem HC Škoda Plzeň, panovala
ve VIP boxu výborná atmosféra.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je

Během utkání mělo sedm desítek členů tohoto unikátního
setkání možnost osobně se setkat právě i s Petrem Břízou,
který společně s Jörgem Mathewem, prezidentem ČNOPK,
pozdravil hosty. „Jsme velice rádi, že O2 arena není jen místem, kam chodí lidé na hokej, ale je i místem, kde se setkávají zástupci firem a společností. Během našich domácích
zápasů naši partneři navazují další obchodní setkání, což
platilo i pro akci Česko-německé komory,“ říká Bříza.
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součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého
portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh. Z pověření
německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým
firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci
s politiky a veřejností. ČNOPK poskytuje odborné poradenství při všech
otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.
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SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI NA ZÁPASECH

VÁŽENÍ PARTNEŘI,
přijďte si zabruslit se svou
rodinou před utkáním
HC Sparta Praha x HC Dukla Jihlava.

3. PROSINCE OD 10:00 – 12:45 HODIN
Vítěz soutěže, jež proběhla při domácím extraligovém utkání Sparty 15. října proti Chomutovu, si odnesl tisícikorunový voucher na nákup zboží v eshopu společnosti
REJ, s. r. o., řadící se do skupiny SILVER Partner.
Netradiční přestávkovou soutěž během utkání 18. kola Tipsport extraligy proti týmu HC Škoda Plzeň zastřešila společnost KIKA Nábytek, která je od této sezony jedním z členů
skupiny GOLD Partner.

O2 ARENA – LEDOVÁ PLOCHA, VSTUP VCHODEM Č. 31

Těšit se můžete na Mikuláše, anděla, čerta i bruslícího Sparťáka
a soutěže pro vaše nejmenší.
Zahřát se budete moci teplým čajem a svařeným vínem. Po celou
dobu akce bude pro vás připraveno občerstvení.

Nezapomeňte si s sebou vlastní brusle

O auto na víkend soutěžili sparťanští fanoušci se společností Louda Auto, která je jedním z hlavních partnerů Sparty, o přestávce
říjnového utkání v O2 areně proti Mladé Boleslavi.
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Sparťanskou tradicí je pozvání partnerů k vyhlašování nejlepších hráčů po domácích utkáních Tipsport extraligy v O2 areně.
Po dohrávaném zápase 4. kola proti Litvínovu předávali ceny
Martin Krbec a Jan Šlapal, jednatelé společnosti Bilfinger, jež
se řadí do skupiny SILVER Partner.

PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI DO 27. LISTOPADU
NA EMAIL VIP@HCSPARTA.CZ

BUDEME SE TĚŠIT!

#HCSPARTA

/

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ
21. LISTOPADU
OD 18.30 HOD.
3. PROSINCE
OD 15.00 HOD.
5. PROSINCE
OD 18.30 HOD.
10. PROSINCE
OD 15.00 HOD.
GENERÁLNÍ
PARTNER

