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    Co všechno děláme?

Pronajímáme beachvolejbalové kurty ve 4 městech.

Pořádáme turnaje od amatérské po profesionální 
úroveň.

Organizujeme kempy – večerní, denní, víkendové, 
týdenní, v ČR i v zaraničí.

Pořádáme kroužky s profesionálními trenéry pro děti  
i dospělé.

Přinášíme beachvolejbalové zpravodajství z celého 
světa.

Připravujeme eshop pro beachvolejbalisty.



  

Proč se vám bude náš projekt 
líbit?

Naší hlavní motivací je zlepšit situaci plážových sportů v ČR.

Navazujeme vztahy se stávajícími areály a investujeme do 
výstavby haly, což umožní trénování po celý rok.

Do 5 let chceme působit ve 20 areálech.

Nyní jsme během chvilky schopni oslovit přes 2 000 sportovců, 
za pár let bychom se chtěli dostat na pětinásobek.

Ptáte se jak?
Jsme ve spojení s okolními školami.
Organizujeme kroužky nejen pro děti, ale i dospělé.
Pořádáme turnaje a kempy.
Pronajímáme veřejnosti kurty.
Sportovní oblečení budeme distribuovat mezi dva tisíce lidí, 
kteří jsou s námi v kontaktu.



  

Projektu Beach Service nevěříme jen my, ale i čeští reprezentanti. Nedávno se 
k nám přidali Robert Kufa s Janem Dumkem a Markéta Sluková s 
Barborou Hermannovou. Proč? Protože má Beach Service potenciál.

Čeští reprezentanti



  

Vzhledem k rozsáhlosti projektu hledáme partnera, který by do toho 
šel s námi! Jak se můžete zapojit? Možností je mnoho!

 Můžete se s námi podílet na provozu kurtů
 Participovat na výchově mládeže a sociálních programech
 Věnovat výrobky do turnajů
 Obléct naše trenéry či beachvolejbalové naděje
 Mediálně nás podpořit
 Vymyslet jakoukoliv další formu podpory či barteru

Expandujte s námi!



  

Jsme vytrvalí a zvyklí dřít. Co vám můžeme 
nabídnout?

Váš produkt nabídneme v našich areálech, takže 
bude všem na očích.
Vaši značku budou prezentovat naši nejlepší hráči
i trenéři.
Propagaci produktu na našich akcích.
Branding kurtů, včetně propagace během turnajů.
Pojmenování areálu podle vaší společnosti.
Turnaje v barvách vaší firmy.
Logo na webu Beach Service a všech tištěných 
materiálech.
Propagaci na našich sociálních sítích.
Osobní doporučení trenérů mezi svěřenci.

Nechceme nic zadarmo
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