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ČESKÁ REPUBLIKA
NEW ZEALAND AMBASSADOR S XV

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozval na mezinárodní přátelské utkání v ragby, které se uskuteční mezi týmy 
Česká republika – New Zealand Ambassador´s XV, v červnu 2018. Utkání se opět uskuteční na hřišti 
FCC RUGBY ARENA Tatra Smíchov ve Smrčinské ulici, Praze 5.  

Novozélandské ragby a jeho reprezentanti – All Blacks, jsou již po řadu let jedna z nejvýznamněj-
ších světových sportovních značek. All Blacks jsou dvojnásobní mistři světa. All Blacks se pyšní 
dlouhodobě nejvyšší výkonností ze všech světových ragbyových mocností a s náskokem dominují 
ragbyovému žebříčku národů. Zápasy All Blacks jsou vždy nejen jedinečným sportovním zážitkem, 
ale i jistotou marketingového úspěchu akce. 

Novozélandské Ambasadory jsme v Praze hostili již třikrát, přivezli nám sebou vždy to nejlepší  
z ragby. Nadšení ze hry, výjimečné individuální i týmové schopnosti, legendární bojový tanec Maorů 
Haku či radost stovkám dětí, se kterými společně potrénovali. 

Utkání v předešlých ročnících na našem zaplněném stadionu dopadla vždy lépe pro Novozélanďa-
ny, v roce 2015 vyhráli 32:36, v roce 2016 již 13:30 a v roce 2017 nenechali hráče České republiky 
skórovat a utkání tak skončilo 0:38. Diváci se však bavili nápaditými akcemi a atmosféra na stadionu 
tak připomínala nejtradičnější ragbyové svatostánky.

Věřím, že tentokrát se reprezentace České republiky popere o vítězství, tak jako to předvádí při kva-
lifikační cestě na Mistrovství světa 2019, které proběhne v Japonsku. 

Nadcházející utkání bude opět vrcholným zážitkem s bohatým programem. Dovolte mi tedy, abych 
Vás jménem Rugby Clubu Tatra Smíchov, který v roce 2018 oslaví 60 let, a České rugbyové unie 
ještě jednou na tuto akci co nejsrdečněji pozval. Přijďte povzbudit český tým a zařaďte se tak mezi 
významné hosty z politiky, diplomacie či obchodní sféry. Významný je ale pro nás každý jednotlivý 
fanoušek a i proto chystáme jako obvykle bohatý doprovodný program. 

Pokud máte zájem stát se partnerem tohoto utkání spojeného s jedinečným kulturním zážitkem  
a vidět své firemní logo ve spojení s českým lvem a novozélandskou kapradinou kontaktujte koor-
dinátorku akce Kateřinu Suchou na telefonním čísle +420 733 698 824 či na emailové adrese katka-
sucha@email.cz.

S přátelským pozdravem,

Roman Rygl
Prezident RC Tatra Smíchov a člen výkonného výboru České rugbyové unie
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2018
ČESKÁ REPUBLIKA 
vs NEW ZEALAND AMBASSADOR´S XV

PŘÍLEŽITOST 

Navázání a rozvíjení obchodních kontaktů 

NEZAPOMENUTELNÁ ATMOSFÉRA 

Ragbyové utkání spojené s podporou Vaší společnosti

VIZIBILITA ZNAČKY
Vaši společnost a její prezentaci si zapíšou do paměti tisíce návštěvníků

KVALITA SPOLUPRÁCE
Rugby Club Tatra Smíchov a Česká rugbyová unie 

Reklamní a marketingová společnost SBP - Zaviko International

Ověřená kvalita partnerství
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12x ČLÁNKŮ 
V TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH 

59 x ONLINE ČLÁNKŮ 
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2017 
ČESKÁ REPUBLIKA 
vs NEW ZEALAND AMBASSADOR´S XV
Reklamní kampaň zasáhla na 40 mil. osob.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY A KOMUNIKACE

O utkání a s ním souvisejících aktivitách vyšlo celkem 73 relevantních
mediálních výstupů

   • 2 televizní reportáže
   • 12 článků v tištěných médiích
   • 59 online článků
   • Kumulovaný zásah: 45 475 823
   • AVE: 2 421 870 Kč
   • ROI 60,5krát

Mezi top výstupy patří reportáž ze zápasu vysílaná v pořadu „Branky, body, 
vteřiny“, který na ČT 1 a ČT 24 ten den sledovalo více než půl milionu lidí, ex-
kluzivní rozhovory s hráči odvysílané na tv.isport.blesk.cz, články v Hospodář-
ských novinách, deníku Sport a Nedělním Sportu a na on-line serverech blesk.cz,  
idnes.cz a ihned.cz

V kumulovaném součtu jsme kampaní zasáhli přes 40 milionů lidí a výstupy jsme 
zaplnili mediální prostor v hodnotě vyšší než 2,4 milionu korun a 60krát znásobili 
vloženou investici

SPOLEČENSKÝ PROGRAM ZAHRNOVAL

  • KIWI CAMP - tréninkové jednotky pod vedením trenérů NZ Ambassador´s
  • Návštěva na Ministerstvu zahraničních věcí
  • Přivítání paní primátorkou Adrianou Krnáčovou na Staroměstské radnici
  • Exhibiční akce Kiwi Campu a bojový tanec Haka na náměstí Jana Palacha



REKLAMNÍ KAMPAŇ 
ZASÁHLA 19 MIL. LIDÍ

3 x TELEVIZNÍ
REPORTÁŽ
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2016 
ČESKÁ REPUBLIKA 
vs NEW ZEALAND AMBASSADOR´S XV
Reklamní kampaň zasáhla na 19 mil. osob.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY A KOMUNIKACE

O utkání a s ním souvisejících aktivitách vyšlo celkem 44 relevantních
mediálních výstupů

   • 3 televizní reportáže
   • 11 článků v tištěných médiích
   • 30 online článků
   • Kumulovaný zásah: 20 778 635
   • AVE: 2 300 060 Kč
   • ROI 52,3krát

Mezi top výstupy patří reportáž ze zápasu vysílaná v pořadu „Branky, body, 
vteřiny“, který na ČT 1 a ČT 24 ten den sledovalo více než půl milionu lidí, ex-
kluzivní rozhovory s hráči odvysílané na tv.isport.blesk.cz, články v Hospodář-
ských novinách, deníku Sport a Nedělním Sportu a na on-line serverech blesk.cz,  
idnes.cz a ihned.cz

V kumulovaném součtu jsme kampaní zasáhli přes 19,6 milionů lidí a výstupy jsme 
zaplnili mediální prostor v hodnotě vyšší než 2,2 milionu korun, oproti loňskému 
roku je AVE o téměř 600 tis Kč vyšší, čímž jsme více jak 52krát znásobili vloženou 
investici

SPOLEČENSKÝ PROGRAM ZAHRNOVAL

  • KIWI CAMP - tréninkové jednotky pod vedením trenérů NZ Ambassador´s
  • Návštěva na Ministerstvu zahraničních věcí
  • Přivítání paní primátorkou Adrianou Krnáčovou na Staroměstské radnici
  • Exhibiční zápas a bojový tanec Haka na Staroměstském náměstí



REKLAMNÍ KAMPAŇ 
ZASÁHLA 10 MIL. LIDÍ

3 x TELEVIZNÍ
REPORTÁŽ
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2015 
ČESKÁ REPUBLIKA 
vs NEW ZEALAND AMBASSADOR´S XV
Reklamní kampaň zasáhla na 10 mil. osob.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY A KOMUNIKACE

O utkání a s ním souvisejících aktivitách vyšlo celkem 37 relevantních
mediálních výstupů

   • 3 televizní reportáže

   • 13 článků v tištěných médiích

   • 21 online článků

   • Facebook  - 7 500 uživatelů

   • You Tube – 1 500 shlédnutí doprovodných audiovizuálních příspěvků

OBSAZENOST AKCE

Vstupenky v předprodeji – 3 000 kusů – vyprodáno!

SPOLEČENSKÝ PROGRAM ZAHRNOVAL

Tréninkový kemp Sport bez předsudků
s účastí 120 dětí do 15 let 

Přivítání na Ministerstvu zahraničních věcí
pod záštitou pana ministra PhDr. Miroslava Zaorálka

Návštěva města Plzně v rámci projektu Evropské město kultury 2015
účast na výstavě maorských portrétů malíře českého původu Gottfrieda Lindauera



KIWI CAMP

HAKA

MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ



RUGBY
ČERVEN 2018
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RUGBY CLUB TATRA SMÍCHOV
FCC RUGBY ARENA, Smrčinská ul. Praha 5
www.tatrasmichov.com
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