
 

 

 

 
 

Plánujete zorganizovat teambuilding, sportovní nebo zábavnou firemní akci? 
Chybí Vám inspirace, nápad nebo jen vhodné místo konání? 

Chcete mít za své peníze kromě zábavy i zpětnou vazbu na fungování vašeho týmu? 
Máte ve firmě fandy fotbalu, tenisu nebo volejbalu? Proč nesportovat společně jako 

jeden tým?  
 

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

agentury. Stojíme si za tím, že sport pro zaměstnance může být více než jen benefit a posunuje 

vnímání v rámci firmy směrem od „Já“ k „My“. 

 

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. Při organizaci Teambuildingů spolupracujeme s odborníky na osobní a týmový rozvoj 

6. Účast firemního týmu včetně partnerství a reklamní propagace (TV, rádio, tisk, D- boardy) 

 

Pro vaše zaměstnance 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 a dalších více než 100 firem) 

 

TEAMBUILDING  
týmové hry Indoor, Outdoor, adrenalinové zážitkové akce v rámci celé ČR a SR 

spolupráce s odborníky na psychologii, osobní rozvoj a personalistiku, zajistíme vypracování 

komplexních závěrečných zpráv pro HR oddělení a management, které mohou sloužit jako nástroj 

pro revitalizaci týmu, nastavení kompetenčního modelu, nastavení a vylepšení komunikace v 

týmu, aj. Reference: RWE Interní služby – Harrachov; Maersk Logistics – Špindlerův Mlýn; 

Generali – Konopiště; Allianz – Benešov u Prahy a další 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU AKCI 
zorganizujeme firemní výročí, vánoční večírek, dětské dny, školení, na Vaši akci zajistíme V.I.P. 

osobnosti, nebo jen zprostředkujeme cenově výhodnější pronájem sportovišť a prostorů 

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

slavných sportovců a umělců – př. Sport 1 Media Cup – Vladimír Šmicer, Gábina Partyšová 

zajistíme také uzavřená známá divadelní a hudební představení pouze pro Vás   

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

 

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

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

podporou Nadaci Jedličkova ústavu; Golden Tour – podpora organizace Lata 

  

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 


