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DAROVÁNÍ KRVE NA CENTRÁLE BILLA - NOVĚ OTEVŘENÁ O 2 UNIVERSUM
ROZHOVOR S FRANTIŠKEM WAGNEREM Z MERKURU - FOCENÍ V OBLECÍCH VAN GRAAF
PŘÍPRAVKY ALAVIS V KABINĚ SPARTY - ROZHOVOR S TOMÁŠEM DOLEŽALEM Z MASTERCARDU
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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI,

GENER ÁLNÍ PART NER

máme za sebou třetinu sezony 2019/2020, která našemu klubu vyšla jak po sportovní, tak i obchodní stránce. Pod
novým kapitánem Michalem Řepíkem a za úžasné podpory našich fanoušků, kterých na domácí zápasy chodí v průměru
více než deset tisíc, strávili sparťané hokejový podzim z velké části na prvním místě extraligové tabulky. Pevně věříme,
že v těchto skvělých výkonech budeme pokračovat i v další fázi slibně rozjeté sezony a naplníme tím nové motto klubu
– #NEZASTAVÍŠ!

HL AVNÍ PART NER

Radost nám dělají i hráčské posily, které letos kádr rozšířily. Zároveň se těšíme na návrat Marka Kvapila, jenž si přivodil
vážné zranění hned v prvním utkání tohoto ročníku.
Listopad byl tradičně měsícem již třináctého ročníku akce Sparťanská krev. Je nám velkým potěšením, že si letos našel
cestu do odběrových místností rekordní počet našich fanoušků. Dorazilo jich 1 249, z toho téměř čtvrtina přišla darovat
krev vůbec poprvé. Jak si můžete přečíst v tomto vydání Sparta Business News, aktivně se do akce zapojili i partneři
klubu, především společnosti Billa, Merkur a Daikin. Všem zúčastněným za jejich podporu moc děkujeme.

GOLD PARTNER

Další akcí, kam bychom rádi také touto cestou pozvali všechny naše partnery, je exkluzivní hokejový zápas, který
se bude hrát 4. ledna 2020 na fotbalovém stadionu v německých Drážďanech. Očekáváme rekordní extraligovou
návštěvu, zápas by mělo sledovat neuvěřitelných 32 tisíc fanoušků. Věříme, že si na tuto ojedinělou akci najdete cestu
i vy!

SILVER PART NER
vodou ředitelné barvy

Protože se blíží Vánoce, mohl by být právě tento speciální zážitek ideálním dárkem pro vaše blízké či obchodní partnery.
Vstupenky se spolu s jízdenkou na zápas dají zakoupit jak v zákaznickém centru O2 areny, tak v našem fanshopu.
Zajímavým dárkem by mohl být také výroční dres, který je replikou mistrovského trikotu ze sezony 1989/1990, kdy si
sparťané sáhli na první porevoluční titul.

PARTNER

Rádi bychom vám za celý klub HC Sparta Praha popřáli příjemný advent,
všechno nejlepší do nového roku 2020 a spoustu
skvělých zážitků na našich zápasech.

VIP CLUB PART NER

Interpack Trader

JIKOM

stav

JAN KOUKOL
obchodní ředitel
HC Sparta Praha, a. s.

HL AVNÍ MEDIÁLNÍ PART NER

MEDIÁLNÍ PART NER
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11 LITRŮ KRVE PRO DOBROU VĚC OD BILLY
I letošní listopad se pro našeho generálního partnera
stal měsícem pomoci a solidarity. Ve čtvrtek 28. listopadu se zaměstnanci společnosti BILLA ČR stali opět
součástí projektu Sparťanská krev, v rámci kterého měli
možnost ve spolupráci s Transfúzním oddělením Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze
darovat krev anebo se zaregistrovat do Registru dárců
kostní dřeně. Odvahu darovat 450 ml krve sebralo na
téměř 3 desítky zaměstnanců centrály a logistiky.
V provizorních podmínkách centrály BILLA v Modleticích se podařilo odebrat celkem 11 litrů krve všech krevních skupin. Dalších 7 zaměstnanců se rovněž rozhodlo
zapsat do Českého registru dárců krvetvorných buněk,
jehož zaměstnankyně každodenně hledají vhodné dárce pro lidi a děti všech věkových kategorií, kteří onemocněli zákeřnou onkologickou nemocí.
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„Jsem upřímně potěšena, že jsme mohli být i letos součástí projektu Sparťanská krev,“ řekla Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace společnosti
BILLA ČR. „Dali jsme na doporučení sester ze Všeobecné fakultní nemocnice a odběry zorganizovali dokonce
dvakrát v tomto roce, aby odběry měly efekt a darované
krve se dalo využít. Velmi si vážíme našich prvodárců,
kteří v sobě našli odvahu a do projektu se zapojili společně s námi, nicméně chci poděkovat i našim loajálním
dárcům, kteří krev v rámci Sparťanské krve darují pravidelně,“ dodala Dana Bratánková.
Jako poděkování dostal každý z dárců energetický balíček produktů privátních značek BILLA a nechyběly ani
vstupenky na hokejový zápas Sparty se Zlínem, který
byl věnován právě všem dárcům a zaměstnancům VFN.
Další podporu plánuje BILLA na jaro příštího roku.
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Vstupujete do druhé sezony se Spartou. Co očekáváte
od pokračování naší spolupráce?
Loni jsme spolupráci teprve nastavovali a letos se těšíme, že se budeme moci více zapojit a více rozvíjet společné aktivity. Na druhou stranu, co si budeme povídat,
největší očekávání je to, že se Spartou oslavíme titul.
Merkur se stal významným podporovatelem sparťanské
mládeže. Jaké jsou novinky pro aktuální sezonu?
Mezi největší novinky patří určitě pojištění mládežnické
kategorie. Pro hráče jsme vybrali produkt Novum zdraví
3, který nabízí spoustu výhod jako například proplácení
volně prodejných léků a zároveň finanční podporu při
nepříjemnostech jako zranění, které ke sportu bohužel patří. Chtěl bych touto cestou poděkovat i rodičům,
kteří s námi skvěle spolupracují při uzavírání pojistných
smluv.
Proč jste se rozhodli podporovat citelně právě mládež?
Byl to jeden z důvodů začátku spolupráce. Považuji za
velmi důležité vést děti k prevenci a ke zdravému životnímu stylu a tam sport neodmyslitelně patří. Snažíme se
děti vzdělávat nenásilnou a zábavnou formou.
Vidět jste byli také na letní hokejové škole. Jak jste si
tuto akci užili?
Letní hokejová škola byla skvělá! Letos to byla už druhá
letní hokejová škola, které jsme se zúčastnili. Připravili
jsme si pro děti spoustu aktivit, ale samozřejmě nejoblíbenější byl tradičně smoothiebike. Děti si šlapáním na
kole umixují vlastní smoothie z ovoce a zeleniny. Všichni
si to moc užili, o to šlo především.

Chybět nebudete ani na většině nedělních utkání, kde
se účastníte předzápasového programu pro děti. Daří se
vám díky podobným akcím zvyšovat povědomí o pojišťovně Merkur v České republice?
Ano, daří. Víte, pojišťovny v České republice nemají úplně nejlepší jméno, a tak samozřejmě není jednoduché
získat důvěru. Je to běh na dlouhou trať. My děláme
soukromé zdravotní pojištění a snažíme se lidem vysvětlit, že slovo „soukromé“ neznamená „nedostupné“.
Důležité pro nás je, aby v nás naši klienti nalezli správnou oporu při řešení dennodenních situací a věděli, že
se na nás mohou kdykoliv spolehnout.
Letos jste opět byli hlavním partnerem již třináctého
ročníku akce Sparťanská krev. Jak vnímáte tuto akci
a obecně CSR aktivity sportovních klubů?
Je to projekt, který dává opravdu smysl. A nám je samozřejmě ctí být toho součástí. Darování krve je to nejmenší, co můžeme jeden pro druhého udělat. CSR aktivity jsou u každé společnosti důležité a je dobře, že se
vyvíjí čím dál větší tlak na plnění společenských aktivit.
Budete sami v rámci této akce darovat krev?
Ano, určitě. V kanceláři už jsme o tom mluvili a i přes
strach z jehel u některých kolegů většina dorazí. Kdy
jindy překonat svůj strach než při této příležitosti.
Stali se z vás za dva roky se Spartou hokejoví fanoušci?
Tím já jsem byl vždycky. Naše obchodní oddělení využívá hokejová utkání k setkání mimo kancelář a musím
říct, že to velmi dobře funguje. Máme dokonce kolegu,
který nevynechá ani jeden zápas.

DĚTI JE DŮLEŽITÉ VÉST K PREVENCI
NEJSTARŠÍ RAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA MERKUR UŽ SE SKVĚLE ZABYDLELA NEJEN VE
SPARŤANSKÉ RODINĚ, ALE TAKÉ NA ČESKÉM TRHU. HLAVNÍ PARTNER KLUBU PŘED
STARTEM SEZONY STIHL POJISTIT CELOU SPARŤANSKOU MLÁDEŽ. „MUSÍM PODĚKOVAT
SPARŤANSKÝM RODIČŮM, KTEŘÍ S NÁMI SKVĚLE SPOLUPRACUJÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV,“ ŘÍKÁ FRANTIŠEK WAGNER, JEDNATEL TRADIČNÍ POJIŠŤOVNY.
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Pravidelně se účastníte domácích zápasů v O₂ areně
a využíváte VIP klubová sedadla pro vaše partnery. Povedlo se vám i díky Spartě uzavřít nová partnerství?
Naším cílem je především udržovat stávající partnerství. Musím ale potvrdit, že využívání klubového patra
a party boxů, které jsou na tomto patře umístěny a my je
často poskytujeme našim klientům, fungují velmi dobře.
Veškerý servis je na vysoké úrovni, a pokud se zároveň
podaří dotáhnout utkání do vítězné konce, naši partneři
odcházejí vždy maximálně spokojení.

vybrali právě Spartu, která naše požadavky týkající se
partnerství stoprocentně splňuje.

Partnerem Sparty jste již třetí sezonu. Co pro vás v této
spojitosti bylo zatím největším zážitkem?
Zmínil bych nedávné domácí utkání proti Kometě Brno,
kdy jsme otočili a dotáhli celý zápas do vítězného konce
za posledních deset minut základní hrací doby. Bylo to
nádherné utkání se skvělou atmosférou, včetně krásného chorea, které vytvořili sparťanští fanoušci. Pozvali
jsme na tento zápas mnoho našich klientů a všichni si
hokejový zážitek velmi pochvalovali.

Zmínil jste trénink s A-týmem pro pokročilé hráče. Troufl
byste si na něj taky?
Jako bývalý hráč florbalu bych si moc rád někdy takový
trénink vyzkoušel, ale dokážu si představit, jak hodně
bude náročný.

Jak jste se spoluprací se Spartou spokojený z korporátního hlediska?
Společnost Mastercard je globálně velice aktivní z pohledu podpory velkých kulturních a sportovních akcí.
Z tohoto hlediska jsme také hledali podobný typ spolupráce i lokálně na českém trhu. Jsme rádi, že jsme si

V nové sezoně plánujete opět nové zážitky v rámci programu Priceless ve spojení se Spartou. Oč půjde?
Od začátku sezony již opět plně funguje Mastercard
sektor, který se nám po loňském spuštění daří pravidelně vyprodávat na každé utkání. Dále určitě zopakujeme
exkluzivní trénink s A-týmem Sparty a možnost sledovat utkání jako VIP host.

Díky programu Mastercard Priceless se fanoušci zúčastnili i kurzu správného čepování piva s kapitánem Sparty,
útočníkem Michalem Řepíkem. Jak hodnotíte záměr
propojovat hokejisty s fanoušky podobnými nevšedními
způsoby?
Naším cílem bylo zkombinovat uvolněnou atmosféru
mimo hokejové prostředí a zároveň dát fanouškům možnost „sáhnout si“ na svého kapitána. Rozebrat s ním
například každodenní hokejovou rutinu v kabině, jeho
zážitky z bohaté kariéry a dát si s ním dobré české pivo.

NAŠI KLIENTI SI HOKEJOVÉ ZÁŽITKY UŽÍVAJÍ
SPOLEČNOST MASTERCARD PŘIPRAVUJE NA SPECIÁLNÍ TRIBUNĚ FANOUŠKŮM NADSTANDARDNÍ SERVIS, VYMÝŠLÍ PRO NĚ NAVÍC DALŠÍ ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA LEDĚ
I MIMO NĚJ. „JSME RÁDI, ŽE JSME SI KE SPOLUPRÁCI VYBRALI PRÁVĚ SPARTU. STOPROCENTNĚ SPLŇUJE NAŠE POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PARTNERSTVÍ,“ UVÁDÍ ZÁSTUPCE
SPOLEČNOSTI MASTERCARD TOMÁŠ DOLEŽAL, HEAD OF MARKETING CZ & SK.
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DÁRCI
SPARŤANSKÉ
KRVE
TLESKÁME VÁM

PARTNER
PROJEKTU

SPARŤANSKÁ KREV LETOS
PŘILÁKALA OPĚT VÍCE DÁRCŮ
FANOUŠCI SPARTY NEZKLAMALI. V LISTOPADU JICH NA DAROVÁNÍ KRVE DORAZILO JEŠTĚ VÍCE NEŽ V PŘEDCHOZÍM REKORDNÍM ROCE! VŠICHNI HRDINOVÉ, KTEŘÍ DAROVALI
KREV, SI UŽILI ZÁPAS SE ZLÍNEM, NA KTERÝ DOSTALI DVĚ VSTUPENKY ZDARMA.
Během listopadu darovalo svou sparťanskou krev 1 249
fanoušků, z toho hned 297 prvodárců. Ve Všeobecné fakultní nemocnici díky tomu mohli připravit skvělých 2 498
transfuzních jednotek pro často životně ohrožené případy.

„Každoročně se počty dárců při akci Sparťanská krev
zvyšují, ale letošní ročník byl jednoznačně nejsilnější. A to
nejen v počtu dárců krve, ale zejména v počtu prvodárců,“
raduje se vrchní sestra z transfuzního oddělení Všeobec-

né fakultní nemocnice Ilona Drdová. „V roce 2017 přišlo
115 prvodárců, o rok později jich dorazilo v listopadu sto
čtyřicet. Letos ale přišlo neuvěřitelných 297 prvodárců,“
pochvaluje si.
„Dárci krve jsou pro nás nepostradatelní, darování krve
má obrovský smysl. Ráda bych všem dárcům poděkovala
za jejich nezištnost a obětavost a všem zástupcům Sparty
za profesionální přístup a chuť akci nadále podporovat,“
dodala Drdová.
Mezi dárci kromě našich fanoušků nechyběli ani zástupci
klubu. Krev darovali generální manažerka Barbora Snopková Haberová, sportovní ředitel Petr Ton, kustod Pepa
Toma, trenéři mládeže David Štětina a Rudolf Bahník,
člen sparťanského Klubu legend Pavel Šrek, zápasový

GENERÁLNÍ
PARTNER

moderátor Vojtěch Sklenář či členky Prague Stars Cheerleaders. Dorazil ale také herec a zápasník Jakub Štáfek,
sparťanští parahokejisté, futsalisté, cyklisté a zástupci
organizace Oktagon MMA! Nechyběli ani partneři klubu
ze společností Billa, Merkur a Daikin a zástupci skupiny
Kaprain. Celou akci navíc podporovaly společnosti Merkur, Kika, Car4Way a Alavis.
„Krve je nedostatek a jsem moc rád, že se Sparta tomuto
projektu věnuje už třináct let. Díky této akci dorazí do odběrových center ne o pár desítek lidí víc, ale rovnou v řádu
stovek,“ těší sportovního ředitele Petra Tona. Slavnostního zahájení zápasu se Zlínem se zúčastnily i úspěšně léčené onkologicky nemocné děti, čestné buly navíc vhodil
fanoušek Matěj Kučera, který stále hledá vhodného dárce
kostní dřeně. Třeba je i mezi vámi.

11

SPOJENÍ O2 ARENY A O2 UNIVERSUM?
BEZKONKURENČNÍ KOMPLEX
PO PATNÁCTI LETECH KOMPLETNÍ. TAKZVANÁ MALÁ ARÉNA, POSTAVENÁ PŮVODNĚ
JAKO TRÉNINKOVÁ HALA VE STEJNÉ DOBĚ JAKO O 2 ARENA, TEDY V LETECH 2003 AŽ
2004, OD ZÁŘÍ 2019 VÍTÁ HOSTY. NE JAKO MALÁ ARÉNA, ALE JAKO NOVÉ MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM S NÁZVEM O 2 UNIVERSUM. „DOSTAVBOU O 2
UNIVERSA BYL DOKONČEN KOMPLEX, KTERÝ V ČESKÉ REPUBLICE NEMÁ KONKURENCI
A JE UNIKÁTNÍ I VE SROVNÁNÍ S PRESTIŽNÍMI MULTIFUNKČNÍMI KOMPLEXY PO CELÉM
SVĚTĚ,“ ŘÍKÁ ROBERT SCHAFFER, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI BESTSPORT, O 2 ARENY A O 2 UNIVERSA.
O₂ universum bylo otevřeno letos v září. Co nabízí návštěvníkům a potenciálním klientům?
Jeho dokončením jsme získali neomezené prostory pro jakékoliv kongresové, konferenční, sportovní
nebo koncertní akce. Je to objekt, který z jižní části
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přiléhá ke stávající O₂ areně, rozkládá se na čtyřech
podlažích a jeho celková plocha činí necelých 50 tisíc
metrů čtverečních. Nabízí tři sály s kapacitou více než
tisíc osob, z nich ten největší – sál A – má kapacitu
necelých pět tisíc diváků. K dispozici máme zároveň

dalších osmnáct sálů, které můžeme podle libosti buď
propojovat, nebo je zmenšovat.

kromě obrovské arény potřebují i dostatečné zázemí
v podobě tréninkového kurtu nebo druhého kolbiště.

O₂ universum charakterizuje název „multifunkční kulturní a kongresové centrum“. Znamená to, že se společnost Bestsport jako jeho provozovatel zaměří právě
na kongresový byznys?
O₂ universum by mělo sloužit jako moderní centrum
zejména pro pořádání velkých mezinárodních kongresů a korporátních akcí, ale samozřejmě i sportovních
akcí a koncertů, včetně koncertů klasické hudby,
o čemž jsme se přesvědčili díky listopadovému koncertu PKF – Prague Philharmonia, která předvedla
Beethovenovu 9. symfonii. Díky několika vchodům
a členitosti objektu může O₂ universum hostit dokonce několik akcí najednou. Umí velmi dobře posloužit
pro konference a firemní setkání pro několik stovek
účastníků, ale je vhodné také pro velké kongresy a po
spojení všech prostor a po zahrnutí stávající O₂ areny na všech čtyřech podlažích můžeme hostit akci
až pro mimořádně vysoký počet 28 tisíc návštěvníků, přičemž budeme mít k dispozici dostatek výstavní plochy, několik restaurací všech kategorií a téměř
neomezené možnosti jakéhokoli uspořádání prostoru
dle přání klienta.

Jaký servis klientům nabídnete vedle všech zmiňovaných prostor?
Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu našich služeb.
Často říkám, že O₂ arena je továrna na zážitky. Kvalitu
toho hudebního má v režii umělec, v případě sportů
jsou to nadaní sportovní jedinci nebo kolektivy, ale
kvalitu gastronomického zážitku ovlivňujeme vlastním servisem. I proto jsme do nových stánků nechali
instalovat technologie, které umožní přípravu i trochu
zdravějšího jídla. Důraz na vysokou kvalitu gastronomie ve VIP patrech nebo při korporátních akcích stále
trvá. Věříme, že jedním z důvodů, proč se k nám některé velké korporátní akce vrací, je i fakt, že jim prostě u nás chutná. Se stejným konceptem bohaté cateringové nabídky chceme pokračovat i v O₂ universu.

Změní se působením O₂ universa složení programu
v O₂ areně?
Koncepce O₂ areny je funkční a úspěšná, aréna má
program opravdu hodně nabitý i několik měsíců dopředu. Projekt O₂ universa má doplňovat naši stávající nabídku. Zatímco O₂ arena je prostor vhodný pro
akce o velikosti od šesti tisíc diváků až po 20 tisíc
osob, O₂ universum je největší sál určený pro akce
o třech až pěti tisících diváků. Jeho předností je ale
vysoká variabilita – disponuje širokou nabídkou prostor jak pro menší firemní školení od padesáti osob,
tak pro korporátní akce, vánoční večírky, módní přehlídky s kapacitou tři až čtyři tisíce lidí. A pokud na
každém ze čtyř pater otevřete dveře, máte k dispozici
další prostory ve stávající O₂ areně, včetně výstavní
plochy téměř šest tisíc metrů čtverečních s neomezenou výškou, kam třeba přímo dojede velký kamion.
Takhle propojený komplex dělá z Prahy potenciální
dějiště velkých akcí, které může plně konkurovat evropským městům, jako je Vídeň, Berlín nebo Londýn.
Tedy neočekávám zásadní proměnu programu stávající O₂ areny, pokud ale něco díky dostavbě O₂ universa do programu arény přibude, pak to budou velké
mezinárodní sportovní nebo kulturní akce typu Laver
Cup nebo parkurové Prague Playoffs, tedy akce, které

Jaká by měla být návštěvnost O₂ universa?
Předpokládáme, že návštěvnost se bude postupně
zvyšovat a po plném zaběhnutí může dosahovat odhadem až 350 tisíc osob ročně, z čehož by návštěvníci koncertů a sportu měli tvořit dvě třetiny, třetí
třetinu budou tvořit korporátní setkání, kongresy
a neveřejné akce, na které se neprodávají vstupenky.
V O₂ areně se koná asi sto akcí ročně, z toho je třicet
až čtyřicet procent hokej – záleží na tom, jak je náš
domovský tým HC Sparta Praha úspěšný. Samozřejmě že si přejeme, aby v rámci sezony hrála Sparta co
nejdéle. Zbytek programu tvoří koncerty, show a další
sporty, v posledních letech musím zdůraznit zejména
premiéru tenisového Laver Cupu s Rogerem Federerem a první dva ročníky světové parkurové galashow
Global Champions Prague Playoffs. Existuje rovněž
malý podíl korporátních akcí, protože klientů, kteří si
mohou pronajmout a udělat setkání ve velké aréně,
zase tolik není. V O₂ universu by se mělo konat až 200
akcí ročně.
O₂ arena úspěšně funguje 15 let, O₂ universum rozbíhá
svou činnost, ale na prostranství vedle roste další stavba. Jak do vašeho konceptu zapadne sousední hotel?
Mít kongresové centrum a nemít vedle toho hotel by
dnes už byl nedostatek. Ročně bychom se po vybudování O₂ universa měli dostat na celkovou návštěvnost
obou komplexů až k 1,5 milionu osob, což už si o hotel
říká. Hotel bude součástí exkluzivního servisu, který
chceme nabízet našim klientům, organizátorům i návštěvníkům. Otevřít bychom ho chtěli v druhé polovině
roku 2021.
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JIŽ ŠESTÝM ROKEM TÝM HC SPARTA PRAHA OBLÉKÁ

Z RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ
Kvalitní český výrobce outdoorového vybavení a oblečení do každého počasí je již 21 let stálicí na trhu. Společnost se snaží inspirovat své zákazníky příběhy profesionálů i nadšenců přímo z terénu. „Jsme moc rádi, že
se společnost Husky vrací zpět do rodiny sparťanských
partnerů. Jejich oblečení do extrémních podmínek pouze
doporučit,“ uvedl obchodní ředitel Sparty Jan Koukol.

kvality a korky od renomovaných společností. „Ve vánočních balíčcích od našeho klubu naleznete právě chutné
víno od tohoto partnera. Na zdraví!“ vzkazuje obchodní
zástupce Radek Mašín.

JIKOM

Produkty Emspoma, spadající pod specializovanou rodinnou společnost JUTTA, jsou dlouhodobou stálicí ve
výrobě profesionálních masážních prostředků. Nově
budou jejich přípravky využívat také maséři a fyzioterapeuti v kabině Sparty. „Naši hráči i členové realizačního
týmu si už nyní produkty Emspoma moc pochvalují,“ říká
o novém VIP club partnerovi obchodní zástupkyně klubu
Barbora Matusová.

stav

Stavby podle vašich představ dokáže zajistit společnost
Jikomstav, která se na podzim přidala mezi VIP club partnery našeho klubu. Svůj podíl měla v poslední době například na realizaci nového sportovního areálu Dědina či
sportovního hřiště základní školy Jeremenkova v Praze.
„Jikomstav má ke sportu blízko i v rámci svých projektů,
jsem proto moc ráda, že se rozhodli spojit síly i s naším
sportovním klubem,“ říká obchodní zástupkyně Sparty
Barbora Matusová.

Advokátní kancelář je již více než patnáct let spolehlivým
partnerem klientům z řad středních a středně velkých
podnikatelských subjektů, osobám fyzickým i právnickým, a to ve všech zásadních oblastech práva. „Těší nás,
že se tito prvotřídní právníci rozhodli spojit právě s naším
klubem,“ uvádí k novému VIP club partnerovi obchodní
zástupce Sparty Jan Koukol.

Na výrobu i dovoz moravských a zahraničních vín se specializuje nový partner klubu, společnost Vinný dům. Vedle toho dokáže připravit i trvanlivější, skladnější a bezpečnější box pro přepravu vín, dováží také sudy nejvyšší
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OPEN AIR
V DRÁŽĎANECH
4. ledna 2020

VSTUPENKY V PRODEJI
ve fanshopu
a na hcsparta.cz

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti na trhu
zabývající se nakládáním s odpady, komunálními službami, sanacemi, ekologickou zátěží, demolicemi, údržbou komunikací a facility managementem. Na českém
trhu působí už od roku 1993. „Stejně jako my, i AVE
vnímá společenskou odpovědnost jako neodmyslitelnou součást firemní politiky a kultury. Věřím, že toto
spojení bude ku prospěchu oběma stranám,“ říká Jan
Koukol.

Společnost Bitters byla založena v roce 2013 na půdorysu mezinárodních zkušeností jejích zakladatelů. Zabývá
se především výrobou vlastních zdravých energetických
výrobků. „Její produkty si oblíbili i naši hráči. Jsme rádi,
že můžeme Bitters přivítat zpět mezi sparťanskými partnery,“ uvádí Bára Matusová.
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Lidé to tedy ihned nepochopili?
Bylo těžké si představit, že se v podstatě jedná o ultrajemný prášek z velmi tvrdých materiálů (titan, křemík či
zirkon), který se vmíchá do velmi houževnaté pryskyřice
a vytvrdí a vyhladí tak mnohonásobně jakýkoliv povrch.
Jakýsi velmi odolný ochranný štít, který chrání před poškozením a má trvale odpudivé vlastnosti, které odpuzují
všechno, co se na povrch dostane, ať je to voda, či třeba
prach a nečistoty. Navíc je to ekologické a běžně se to
vyskytuje v přírodě.

či kuchyně. Hotelové řetězce i restaurace chrání snad
úplně vše, a to hlavně z důvodů snadné následné údržby. Centra vodních sportů a atrakcí či výtahové společnosti chrání vše keramické či nerezové, dřevěné nebo
skleněné proti špinění, ohmatání i plísním a vodnímu
kameni. Technologie PIKATEC chrání letadla, helikoptéry, lodě i vlaky. Úspěšně byla ochrana testována také
v pražském metru, kde průsaková voda rozežírala po
roce přední skla vozů, až přes ně nebylo vidět. Každá
nová aplikace je zkrátka pro PIKATEC výzvou.

Začínali jste ochrannými prostředky pro automobily, je to
tak?
Ano. Postupně však naše společnost vylepšovala své výrobky a přizpůsobovala je dalším povrchům, na které by
mohly být aplikovány. V jeden čas se zkoušela vyvinout
jednotná politura na všechny povrchy, ale pro rozdílné
vlastnosti a strukturu se nakonec zůstalo u specializovaných politur na každý materiál zvlášť. Výsledná účinnost
je vynikající, což by u univerzálního výrobku zdaleka nebylo možné.

To vypadá, že chráníte skoro vše. Jak hodnotíte celkový posun vaší společnosti od začátku po dnešek?
Dnešní záběr společnosti PIKATEC je velmi široký.
Zákazníci i firmy, kteří již technologii použili, se vrací,
a to nejen s auty, ale rozšiřují aplikaci nanotechnologie
také v domácnostech, chalupách nebo v průmyslovém
sektoru. Meziroční nárůst objemu společnosti je více
než 30 procent a bez nadsázky lze konstatovat, že se
firma po letech stala vrcholem v oboru, nejen v českém
měřítku, ale i v tom mezinárodním. Velkou zásluhu na
tom má i Technická univerzita v Liberci, která v nano
oboru patří mezi absolutní špičku ve světě. Cena za
inovaci roku 2016 svědčí o tom, že o produkty PIKATEC je obrovský zájem. A to především nyní, v předvánočním období, kdy jimi lidé obdarovávají své blízké,
aby ochránili to, na čem jim záleží.

Co následovalo?
Poté firma začala uvádět na trh i produkty pro domácnosti, lodě, a to včetně špičkových přípravků na prvotní
vyčištění povrchu ve formě odstraňovačů nečistot, vodních kamenů, odmašťovačů, čističů kůží, dřev či kamenů
a dalších produktů.

CHRÁNÍME PRODUKTY MNOHA FIREM
JIŽ DRUHÝ ROK JE JEDNÍM ZE SILVER PARTNERŮ SPARTY SPOLEČNOST PIKATEC. FIRMA ZABÝVAJÍCÍ
SE VYUŽÍVÁNÍM NANOTECHNOLOGIÍ SE JIŽ PEVNĚ ZABYDLELA NA ČESKÉM TRHU A NACHÁZÍ UPLATNĚNÍ VE STÁLE VÍCE SEGMENTECH. „CENA ZA INOVACI ROKU 2016 SVĚDČÍ O TOM, ŽE O PRODUKTY
PIKATEC JE OBROVSKÝ ZÁJEM,“ ŘÍKÁ ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI ALEXANDR FILIPPOV.
Nanotechnologie zní jako cizí pojem, skoro až zavánějící vesmírem. Jak vás napadlo začít s nimi podnikat?
Kořeny vývoje pochází z roku 2013, kdy se spojili představitelé budoucí společnosti PIKATEC s vědci z Technické univerzity v Liberci za účelem výhradní spolupráce na vývoji nanotechnologických produktů na
ochranu povrchů. Samotná společnost PIKATEC byla
založena v roce 2014 a jejím prvotním produktem byla
autokosmetika.
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To je revoluční. Zakázky se jistě jen hrnuly, ne?
Začátky byly těžké, poněvadž se jednalo o nový vědní
obor a lidé si nedovedli dost dobře představit, jak je možné, že se něco, co není vidět, nanese na povrch a mělo by
to fungovat. Ti, co byli zvyklí, že čím více vrstev nátěru,
tím lépe, si najednou měli zvykat, že lahvička o objemu
50 mililitrů by měla stačit na dlouhodobou ochranu celé
karoserie. Většinou v tom viděli nějakou formu podvodu
v podobě „zázračných výrobků“ Horsta Fuchse.

Zmínil jste i průmyslové využití, nachází tedy vaše technologie uplatnění i u firem?
Technologie PIKATEC si do dnešního dne získala
mnoho společností, kterým chrání jejich produkty již
při výrobě. Jak proti poškození, korozi, teplotě a špinění, tak i před dalšími nežádoucími účinky. PIKATEC
ochranné politury řeší mnoho doposud neřešitelných
problémů. Například již několikátým rokem chrání automobil posádky Martina Macíka na závodech Dakar.
Kromě problémů se skly řešili ulpívání nečistot na rotačních částech motoru, například chladicí vrtuli, která
se zanesla vlivem prachu, bahna a vody a následně se
v důsledku rozvážení roztrhla. Výměna takovéto vrtule
měla za následek až šestihodinovou ztrátu času, což
v takovém závodě, jako je Dakar, vždy znamenalo velký propad.
Co dalšího dokážete ochránit?
Například turbíny vodních elektráren, které jsou náchylné na korozi, a všechna předešlá opatření selhala.
Mnoho nábytkářských firem a výrobců chrání své výrobky, od sedacích souprav až po konferenční stolky
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Společnost Alavis vstoupila do povědomí zejména jako
respektovaná značka v oblasti veterinární medicíny, je
to tak?
Ano. Veterinární lékaři, kteří naše přípravky podávají
svým čtyřnohým pacientům, se shodují, že kvalita, šetrnost a účinnost každého veterinárního přípravku ALAVIS™ jsou mimořádně vysoké a nemají konkurenci.
Nečekaně ale přípravek začali pro dobré výsledky používat i lidé…
Je to tak. Dobrá pověst produktů značky ALAVIS™ se
rychle šířila a s tím přišla i jakási móda užívání veterinárních přípravků lidmi. Naším cílem ale je, aby přípravky pro koně byly určeny pouze pro koně!
Co jste pro to udělali?
Z tohoto důvodu jsme nyní vstoupili na trh humánních
doplňků stravy se značkou ALAVIS™ MAXIMA. Tato
řada je určena pro aktivní a sportovně laděné lidi a budeme ji tímto směrem promyšleně rozšiřovat. ALAVIS™
MAXIMA nechce a nebude dělat kvalitativní rozdíly mezi
„doplňky stravy“ a „veterinárními přípravky“ s ověřenou
kvalitou a účinností. Naše zkušenosti, postupy a normy
už dlouho uplatňujeme též u naší sesterské značky Barny’s®.
Budete dodávat doplňky stravy i do kabiny Sparty?
Ano, sami hráči mají velký zájem o naše produkty, někteří s nimi již mají velice pozitivní zkušenost.

Jak byste charakterizoval vaši společnost?
Zákazník vždy byl, je a bude pro nás na prvním místě,
a proto si do našeho týmu vybíráme lidi, kteří jsou jednak
nejlepší odborníci, ale také srdcaři. Toto všechno se dá
vyjádřit i jinak – pokud by některý náš produkt šlo ještě
zlepšit, udělali bychom to!
Proč jste se rozhodli spojit vaši společnost se Spartou?
Značku Sparta považuji za velice prestižní, tak jako naši
značku ALAVIS, navíc ve spojení s moderní O₂ arenou se
i nám otevírá velký prostor ke zviditelnění obou značek.
Jaký vztah máte vy a vaši zaměstnanci k hokeji?
Obecně jsme ve firmě všichni více či méně aktivní sportovci. Všeobecně jakýkoliv sport je obrovské odreagování od každodenních pracovních stresů. Nicméně co se
týče vztahu k hokeji, je to spíše fanouškovské.
Zahrajete si někdy sám hokej?
Hokej hraji pouze příležitostně, spíše se věnuji fotbalu,
který jsem aktivně hrál, a nyní také trénuji. Nicméně můj
čtyřletý syn nyní aktivně začíná právě s hokejem.
Našli jste si už v kádru nějakého oblíbence?
Hokej je kolektivní sport, takže nerad vyzdvihávám jednotlivce, nicméně mám rád kreativní hráče, jakými jsou
ve Spartě Michal Řepík nebo Marek Kvapil.

NOVÁ ŘADA ALAVIS PRO SPORTOVCE
SPOLEČNOST ALAVIS DLOUHODOBĚ POMÁHÁ V OBLASTI VETERINÁRNÍ MEDICÍNY, NOVĚ VŠAK VSTUPUJE SE SVÝMI PŘÍPRAVKY TAKÉ NA TRH HUMÁNNÍCH DOPLŇKŮ STRAVY POD ZNAČKOU ALAVIS™ MAXIMA. ZÁROVEŇ SE SPOLEČNOST STALA OD NOVÉ SEZONY PARTNEREM HC SPARTA PRAHA. „ZNAČKU
SPARTY POVAŽUJI ZA VELICE PRESTIŽNÍ,“ ŘÍKÁ OBCHODNÍ ŘEDITEL ALEŠ TOMAN.
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V čem se liší od konkurence?
Je to výrobce s dlouhodobou tradicí, s vedoucím postavením na trhu. Má nejširší paletu typů a modelů, nejlepší
moderní design trupu i interiéru. Navíc se může pochlubit neustálými technickými inovacemi, samozřejmě také
používá nejvyšší možnou kvalitu materiálů i komponentů. Jeho trumfem je i pětiletá záruka na loď a sedmiletá
na její motor. To vše je na člunech Mastercraft vidět na
první pohled. Opticky i technicky přesvědčí i velmi náročného uživatele.
Co pro vás znamená spojení lodí a sportu?
Kdo jednou na lodi zažije krásný teplý letní den plný
slunce, poslouchá muziku a zasurfuje si na vlně za lodí,
ten to ihned pochopí a nikdy nezapomene. Je to ideální
spojení motorové síly a sportovního zážitku pro aktivní
osoby. Trávit volný čas s rodinou a přáteli, obklopený
přírodou, a navíc si zaskákat na prkně za lodí, to je balzám pro nervy i duši.

VODA A VÍTR VE VLASECH?
TO VÁS OKAMŽITĚ NADCHNE!
VĚTŠÍHO ADRENALINOVÉHO NADŠENCE BYSTE MEZI PARTNERY NAŠEHO KLUBU HLEDALI JEN TĚŽKO. VIKTOR VOJTÍK STÍHÁ VE SVÉ FIRMĚ BOATMASTER PRODÁVAT LUXUSNÍ
LODĚ MASTERCRAFT, ZA NIMIŽ PO PRÁCI ŘÁDÍ NA WAKESURFU. VEDLE VODY VŠAK
MILUJE I LED. PROTO SE ROZHODL PODPOROVAT HOKEJOVOU SPARTU.
Prodáváte speciální čluny sloužící k vodním adrenalinovým sportům. Jak jste se k prodeji lodí dostal?
Vzpomínám si, že úplné začátky s adrenalinovými zážitky na vodě jsem zažil před mnoha lety na dovolené
u moře. Tehdy jsem si vyzkoušel vodní skútr a stisknul
plný plyn… Kombinace vody a větru ve vlasech při sportovní jízdě mě okamžitě nadchla. Poté už byl jen malý
krůček k tomu, objevit jízdu na motorovém člunu a samozřejmě i vyzkoušet vodní sporty za člunem.

Prý dokážete dělat za lodí i salta, je to pravda? Co ještě
zvládáte? Jak dlouho se těmto adrenalinovým sportům
věnujete?
Před 25 lety přišly tyto sporty z Floridy až k nám a spolu s kamarády jsme byli jedněmi z prvních propagátorů
těchto aktivit. Bohužel jsem začínal příliš pozdě. Přesto
jsem se zúčastnil s dcerou několika republikových pohárů a dodnes pár pěkných triků zvládám.
Dcera se tedy potatila?
Ve dvou letech už uměla bruslit, v pěti letech začala
jezdit na vodních lyžích za skútrem. Po koupi první lodi
Mastercraft pro wakeboarding začala zkoušet prkno
a za pár let už patřila mezi nejlepší v Česku.
Otevřel jste také školu vodních sportů v Měchenicích.
Jak tato škola funguje?
Od chvíle, kdy jsme začali dovážet první lodě, se po celé

republice otevřela řada míst a založilo se několik klubů.
Stačí jen zavolat, vybrat si termín a pak na místě jen
druh sportu, který chcete vyzkoušet, případně se naučit
základy.
Většina lidí má za to, že vozit se lodí je symbolem luxusu.
Může být tento sport dostupný i pro běžného člověka?
Všem bych doporučoval si nejdříve zajezdit a v případě, že tomu propadnete, si najít v blízkosti bydliště klub
nebo si ho sami s přáteli či rodinou založit. Začít můžete
i s použitou lodí, která se dá pořídit od 800 tisíc korun.
Působíte na více světových trzích. Jak si vede český trh
s loděmi oproti jiným zemím?
V Česku je trh podobný jako na Slovensku, dá se tady
jezdit na řekách i přehradách ve vyhrazených drahách
pro vodní sporty. Celosvětově jde o rychle rostoucí segment sportovní činnosti, každým rokem přibývá hlavně
surfařů. V placatém Polsku je situace ještě lepší, protože se tam nachází spousta jezer se skvělým zázemím.
V květnu se chystá event pro vybrané partnery Sparty.
Na co se mohou těšit?
Už teď se těšíme, až sparťanům po sezoně ukážeme
krásu přehrady Slapy z perspektivy naší lodi. Vyzkouší
si nejen jízdu na skvělé lodi světového formátu, ale zažijí také první jízdu za lodí a adrenalin na surfu. Věřím,
že většina účastníků bude nadšená a bude se vracet.
Proč jste se rozhodli spojit svou společnost se Spartou?
Narodil jsem se v Praze a hrál hokej až do dorostu, často
právě na Spartě. Osobně jsem tady poznal hráče jako
Pavla Richtera či Tomáše Jelínka. Sparta je navíc legenda, má svou vlastní dynamiku, velkou budoucnost. Stejně jako čluny Mastercraft. Dodnes vnímám hokej jako
svůj srdcový sport hned po wakeboardingu.

Prodáváte luxusní výkonné americké lodě Mastercraft.
Proč jste si vybral právě je?
Začínal jsem s cenově dostupnější rekreační motorovou
lodí. Brzy jsem ale poznal, že pro provozování vodních
sportů typu wakeboarding a wakesurfing je třeba mít profesionální člun se zcela jinými parametry. Rozhodl jsem se
takový koupit. V průběhu svých častých cest do USA jsem
cíleně prověřoval a porovnával různé značky lodí v tomto
segmentu. Jednoznačně vyhrály čluny Mastercraft.
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Můžete sparťanským fanouškům ve zkratce představit
firmu Byznys software?
Jsme příbramská IT firma. Od roku 1991 vyvíjíme a dodáváme systém pro řízení podniku Byznys, který dnes
pomáhá více než 1 200 firmám v České republice i na
Slovensku. Od roku 2016 jsme součástí skupiny Solitea, která sdružuje úspěšné IT společnosti.
Jak konkrétně systém Byznys firmám pomáhá?
Představte si, že každá firma má mozek, který dává
pokyny, usměrňuje, napovídá, kontroluje, vyhodnocuje… Tak právě takovým mozkem je systém Byznys.
Firmám šetří čas i peníze. Díky němu mají klid a mohou
se soustředit na to, co je pro jejich byznys opravdu
důležité. Mohou se rozvíjet a růst.
Co v dnešní době pálí firmy nejvíce?
Neřeknu žádné velké moudro nebo senzaci. Všichni vědí, jak je dnešní doba uspěchaná. Největší problém je čas. Nikdo ho nemá na rozdávání. A naštěstí
se nedá ani ukrást. Firmy jsou hladové po automatizaci, elektronizaci, online přístupu, moderním reportingu. Jednoduše chtějí mít jeden systém, který jim co
nejvíce usnadní práci a který bude přístupný kdykoliv
a kdekoliv.
Jaká je vaše konkurenční výhoda?
Naše filozofie je orámovaná sloganem „Péče je náš
byznys“. Sami zákazníci nám potvrzují, že si nás vybrali kvůli lidskému přístupu. Rozhoduje prostě chemie. Jeden můj kolega rád říká, že „podpis smlouvy
pro nás není konec, ale začátek“. To náš přístup trefně
vystihuje. O uživatele zkrátka pečujeme.

PARTNERSTVÍ SE SPARTOU NÁM
PŘINESLO NEJEN LÍSTKY NA HOKEJ
V LOŇSKÉM ROCE SE POPRVÉ MEZI SPARŤANSKÝMI PARTNERY OBJEVILA SPOLEČNOST BYZNYS SOFTWARE. V PROSTORÁCH SPARTA BUSINESS LOUNGE JSTE TAK MOHLI POTKÁVAT ZÁSTUPCE „BYZNYSU“
I JEJICH ZÁKAZNÍKY. A PLATÍ TO I PRO LETOŠNÍ SEZONU. „SPOLUPRÁCE NEBYLA JEN O CATERINGU
A HOKEJOVÉM ZÁŽITKU. PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY A JEJICH RODINY JSME PŘIPRAVILI EXKLUZIVNÍ AKCI
V O 2 ARENĚ. BEZ PŘEHÁNĚNÍ, TOHLE PARTNERSTVÍ PŘEDČILO NAŠE OČEKÁVÁNÍ, PROTO POKRAČUJEME I LETOS,“ ŘÍKÁ MATĚJ ŠTOCHL, OBCHODNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI BYZNYS SOFTWARE.
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A jak jste první rok spolupráce se Spartou hodnotili?
Výsledky Sparty nás moc nepotěšily, ale zase chápeme, je to sport. Hlavní pro nás byla zpětná vazba od
zákazníků, kteří zápasy navštívili, a ti byli maximálně
spokojení. Ale první rok nebyl jen o cateringu a příjemném hokejovém zážitku.
Povídejte…
Ve spolupráci se Spartou jsme připravili exkluzivní
akci pro naše zákazníky a jejich rodiny přímo v O₂ areně. Těžko to budeme někdy překonávat. Na programu
bylo bruslení, raut, zábavná hra, karikaturisti, vystoupení trapnomága Richarda Nedvěda, prohlídka Síně
slávy českého hokeje a na závěr dne zhlédnutí zápasu
bitvy Sparty se Zlínem. Nabitý den, který nám ještě
teď zákazníci chválí. Kromě toho jsme měli upřímnou
radost ze Sparťanské pětky, kterou jsme si zaběhli
a přispěli tak na dobrou věc.
Proto jste se také rozhodli pokračovat ve spolupráci
i letos?
Přesně tak. Nebylo o čem. Byla to pro nás jasná volba,
podobně jako pro známého pekaře v reklamě na Jihlavanku. (smích)
Máte nějaký vzkaz, který byste poslal hokejistům do
kabiny?
Celý Byznys letos věří, že Spartu NEZASTAVÍŠ.

Můžete jmenovat konkrétní firmy, kterým Byznys pomáhá?
Jsou to hlavně střední a větší firmy z různých oblastí.
V referencích máme i značky známé po celé republice.
Protože jsme na hokeji, vypíchnu Český svaz ledního
hokeje, dále jsou to například Central Group, Ravak,
Vltava Labe Media či Nohel Garden.
Se Spartou jste se spojili v loňské sezoně, co vás
k tomu vedlo?
Důvod byl jednoduchý – naši zákazníci. Láhev dobrého vína je fajn, ale když jim jako poděkování za
spolupráci dáte lístky do nejmodernější haly a na ten
nejlepší hokej v republice, navíc s veškerým servisem
a pohodlím, které Sparta Business Lounge nabízí, tak
je to o něčem jiném. Péče je prostě náš byznys.
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Společnost Nilfisk je úspěšná nadnárodní firma s dlouholetou tradicí, jaký sortiment přesně nabízíte?
Jsme předním globálním výrobcem profesionálních
strojů a produktů na úklid a čištění. Již přes sto let se
přizpůsobujeme měnícím se potřebám trhu a zákazníků
nabídkou našich inovativních produktů a řešení. Naše
hlavní produktové řady zahrnují stroje na úklid a mytí
podlah, vysavače a odsávání, vysokotlaká čisticí zařízení, a to pro průmysl, retail i domácnosti. Nilfisk Group
má centrálu v Dánsku a její obchodní společnosti působí
ve více než 40 zemích. Výrobky se značkou Nilfisk nabízíme a prodáváme ve více než 100 zemích světa.
Jak si stojíte v České republice a na Slovensku? A odkud
vlastně vaše výrobky pocházejí?
V České republice i na Slovensku jsme pod značkou
WAP přítomní už od sedmdesátých let minulého století
a máme významné trhové postavení zejména díky kvalitě našich strojů a široké dealerské síti. Naše výrobní
závody se nacházejí v Německu, Maďarsku, Itálii, Švédsku, Číně, Brazílii, Mexiku a USA. Orientujeme se nejen
na prodej strojů, ale také na servis a doplňkové služby,
které přizpůsobujeme na míru potřebám našich zákazníků.

Podporujete i jiné oblasti sportu? Před lety jste se stali
oficiálním partnerem basketbalového klubu, je to tak?
Ano, je to tak, po dvě sezony jsme byli titulárním partnerem klubu Sokol Nilfisk Hradec Králové, kdy jsme kromě
třetího místa v lize i zvítězili v Českém poháru v basketbalu žen. Po tři sezony jsme provozovali cyklistickou
stáj jako hlavní partner, povedlo se nám ovládnout závody série Kola pro život a úspěšně se účastnit i závodů
v zahraničí v rámci Světového poháru, v roce 2015 jsme
dokonce závodili pod profesionální UCI licencí v USA
a v Kanadě. V posledním období jsme podporovali basketbalové soutěže, kdy jsme byli po dvě sezony hlavním
partnerem ženské basketbalové ligy a titulárním partnerem Nilfisk Českého poháru. V té poslední sezoně jsme
zase byli jedním z hlavních partnerů basketbalové soutěže mužů Kooperativa NBL.
Co byste chtěl hokejistům i společnosti Nilfisk na závěr
popřát do další sezony?
HC Sparta Praha přeji přízeň fanoušků, radost ze hry
a samozřejmě výborné hokejové výsledky. A za společnost Nilfisk chci popřát zákazníkům, ať společně
nacházíme udržitelná řešení v oblasti čištění spolu se
snížením celkových provozních nákladů. S námi to vyhrají v úklidu a čištění, tak ať to vyhraje i Sparta na ledě.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Naši zákazníci jsou z oblasti zemědělství, automobilového průmyslu, stavebnictví, úklidových společností,
vzdělávání, hotelnictví, výrobního průmyslu, potravinářského průmyslu, farmacie, retailu a mnoha dalších
oborů. Naši zákazníci jsou i mezi partnery Sparty, příkladem může být Billa, ale i jiné společnosti podporující hokej, jako je Unipetrol v Litvínově anebo Třinecké
železárny. Produkty pro domácnost zase naleznete v sítích OBI, Hornbach, Bauhaus anebo na e-shopech Alza
a Mall.

HLEDALI JSME SILNÉ PARTNERY,
HOKEJOVÁ SPARTA BYLA JASNÁ VOLBA
SPOLEČNOST NILFISK JE JEDNÍM Z NOVÝCH PARTNERŮ HC SPARTA PRAHA. „JE PRO
NÁS PRIORITOU SPOJIT ZNAČKU NILFISK S ÚSPĚŠNÝM EXTRALIGOVÝM TÝMEM. PROFESIONALITA, KVALITA, TRADICE A ÚSPĚCH – TO VŠE SPOJUJE ZNAČKU HC SPARTA
PRAHA A NILFISK,“ ŘÍKÁ MARIÁN PAGÁČ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL PRO ČESKOU REPUBLIKU
A SLOVENSKO.
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Proč jste se rozhodli spojit společnost právě se Spartou?
Pro naše partnerství hledáme silné partnery, kteří mohou těžit z kvality našich strojů. Hokej byl pro nás celkem jasná volba, protože je to nejpopulárnější zimní
sport u nás. Jsme tradiční dánská značka, a tak nám
připadalo přirozené se spojit s HC Sparta Praha, kde se
v tradici potkáváme.
Jaký máte vy a vaši zaměstnanci vztah k hokeji?
Kolegové se hokeji věnují rekreačně, většinou s dětmi
na stadionu nebo jen na zamrzlém rybníce. Já sice aktivně nehraji, ale pravidelně sleduji zápasy. První smlouvu o sponzoringu hokeje na nejvyšší úrovni jsem uzavřel
už v roce 1995.
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PŘEDPRODE J V SÍTÍCH A NA WEBOV ÝCH S TR ÁNK ÁCH POSK Y TOVATELŮ
TICK E TPORTAL A TICK EMAS TER A V Z ÁK A ZNICK ÉM CENTRU HC SPARTA PR AHA V O ₂ ARENĚ.

GENERÁLNÍ PARTNER

