
Vážení sportovci, leni, rodi e, fanoušci a p íznivci našeho sportovního klubu. Naším plánem je 
dlouhodob  zvyšovat kvalitu sportovních služeb, které poskytuje náš klub, ale zárove  i kvalitu servisu, 
který sportovci i leni pot ebují ke sportovnímu výkonu. To je náš úkol.  

Proto jsme cca posledních 12 m síc  pracovali na novém online prost edí klubu, které Vám má pomoci se 
dostat k pot ebnému sportovnímu servisu i informacím, co náš klub nabízí.  

ipravili jsme pro nás všechny vlastní interní chat, vlastní online klubovou zónu, online nást nky všech 
kategorií, vlastní Klub Market a další nástroje, které nám usnadní chod v klubu. Jak se do t chto online 
prostor  dostanete a jak za ít erpat servis a další výhody? Sta í na našich ,,nových” webových stránkách 
kliknout na lenská zóna nebo fanzóna. Neregistrovaným nabízíme naše služby a servis také, ale bez 
výrazných výhod, slev. Naši registrovaní leni i fanoušci mají velmi nadstandardní výhody/benefity od 
nás i našich klubových partner  a to vše jednoduše p es Klubovou zónu nebo Klub Market.  

Klubové zón se žete šit nap íklad:  

KLUBOVOU ZDRAVOTNÍ PÉ I  
KLUBOVÝ FANSHOP 
ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 
SPOLUPRÁCI S KONDI NÍM TRENÉREM  
KLUBOVÉ MASÁŽE  
SPORTOVNÍ VYBAVENÍ  
ONLINE P IHLÁŠKY NA SOUST ED NÍ  
ONLINE FORMULÁ  NÁBORU D TÍ  
SPORTOVNÍ A ZDRAVOTNÍ DIAGNOSTIKA  
POJIŠT NÍ PRO SPORTOVCE  
SPORTOVNÍ ZBOŽÍ VŠEHO DRUHU  
A MNOHO DALŠÍHO  

Klub Marketu se žete šit nap íklad:  

VÝRAZNÉ SLEVY U VŠECH NAŠICH PARTNER  PRO NAŠÍ SPORTOVNÍ KOMUNITU  
PROPOJENÍ NA PRACOVNÍ NABÍDKY NAŠICH PARTNER   
SLEVOVÉ VOUCHERY A POUKAZY NAŠICH PARTNER   
AKTUÁLNÍ NABÍDKU 30.000 PRODUKT  A DO BUDOUCNA JEŠT  V TŠÍ  
DÁRKY K VÁNOC M, DÁRKY K NAROZENINÁM APOD.  
A MNOHO DALŠÍHO  

Pár slov ke Klub Marketu… 
ím více nákup  uskute níme my všichni, tím více financí Klub Market vygeneruje, tím lepší servis klubu, 

tím lepší výsledky na h išti. Jinými slovy, každým nákupem Vy i vaše okolí m že podpo it náš klub. Klub 
Market má za úkol p ipravit pro Vás nabídku všech možných produkt , služeb a tím nabídnout zajímavé 
propojení našim partner m.  

Díky Klub Marketu m že vzniknout náš klubový ,,Business Club”. Do Business Clubu se m že p ihlásit 
lokální, regionální i celorepublikový partner. Jsme schopni mu nabídnout spoustu nových nástroj  pro jeho 
podnikání. V íme, že díky partner m našeho Business Clubu se nám bude lépe da it na poli ekonomickém 
i sportovním. Zárove  v íme, že též digitalizace pom že našemu klubu k jednoduššímu životu.  

 Záv rem chceme pod kovat za d ru, trp livost a podporu v nových projektech, které ve finále mají 
podpo it hlavn  kvalitu našich sportovních výkon .  

kujeme za spolupráci. 
Vedení klubu.  


