
 

 

 

 
 

Plánujete zorganizovat sportovní nebo společenskou akci pro Vaše klienty?  
Chybí Vám inspirace, nápad nebo jen vhodné místo konání? 

Chtěli byste Vaše zákazníky pobavit a poděkovat jim za dosavadní spolupráci? 
Utužit Vaše obchodní vztahy a zároveň si společně zasportovat? 
 

Agentura I.S.C. Sports Vám nabízí 13 let svých zkušeností z pozice špičkové sportovní a pořadatelské 

agentury. 

Proč právě I.S.C. Sports:  

1. Působíme na trhu již 13 let a můžete nám plně důvěřovat 

2. Jsme provozovatelé největší fotbalové ligy firem ve střední Evropě (více než 100 společností) 

3. Organizovali jsme již více než 90 firemních akcí (Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz, 

Generali, PORR (Česko), Unie železničních zaměstnanců, Phoenix Zeppelin, ČD Cargo atd.) 

4. Bezkonkurenční a exkluzivní ceny za pronájem sportovišť, ubytovacích a společenských prostor 

5. Akce šité na míru cílové skupině, Vašim firemním hodnotám i strategii 

6. Kompletní organizační, technický a personální servis 

7. Samozřejmostí je reklamní a marketingová propagace akcí (TV, rádio, tisk, D- boardy) 

 

Pro Vaše klienty zorganizujeme: 

 

SPORTOVNÍ AKCI 
turnaje a závody na profesionální úrovni v ČR a SR, široký výběr sportů: fotbal, basketbal, 

volejbal, golf, tenis, petanque, bowling, cyklistika, paintball, minigolf, lukostřelba, čtyřkolky ...) 

Reference: fotbalový turnaj ČD Cargo Cup; Golfový memoriál Petra Kmocha (Petrisk 

International); cyklistický závod pro MČ Praha 1; halová fotbalová liga firem Golden Tour (O2, 

ČEZ, JP Morgan); lyžařský zájezd do Rakouska pro VIP klienty společnosti Maersk 

 

KULTURNÍ AKCI 
zajistíme uzavřená známá divadelní nebo hudební představení pouze pro Vás a Vaše klienty  

Reference: uzavřené představení Čtyři dohody, Jaroslav Dušek – Klub Lávka pro OVB Bank 

 

ZÁBAVNOU SPOLEČENSKOU AKCI 
zajistíme galavečer, firemní výročí, akci na uvedení nového produktu, otevření nové pobočky, 

vánoční večírek, dětské dny atd., vystoupení známé osobnosti, populárního moderátora 

Reference: VIP Vánoční večírek pro PORR Česko, Generali; otevření autosalónu Volvo 

 

CHARITATIVNÍ AKCI   
spojte příjemné s užitečným, prezentujte se jako společensky odpovědný obchodní partner   

Reference: Memoriál Strýčka Jedličky – VIP tenisový turnaj osobností, Vaše aktivní účast s 

podporou Nadaci Jedličkova ústavu; Golden Tour – s podpora organizace Lata 

 

DOPROVODNOU AKCI A SLUŽBY 
den otevřených dveří, módní přehlídky, dětské dny, školení, rauty, na Vaši akci zajistíme V.I.P. 

osobnosti, zprostředkujeme cenově výhodnější pronájem sportovišť a prostorů, výsledkový a 

informační servis na LCD televizorech, Sony Playstation Move 

Reference: autogramiády slavných sportovců a umělců – př. Sport 1 Media Cup – Vladimír 

Šmicer, Gábina Partyšová; Den železnice Přerov - Pavel Srníček 

 

 

Zajištění firemní akce je vždy individuální záležitostí, podrobnou nabídku rádi vypracujeme 

na konkrétní poptávku. Máte-li zájem o nezávaznou schůzku, kontaktujte nás: 

 

michaela.koprivova@isc-sports.cz 

www.isc-sports.cz 


