DE T SK Ý DAVIS CUP
A FED CUP
2015
Za 10 uplynulých rokov v súťaži štartovalo 15 000 detí
· Každoročne sa na súťaži zúčastní
vo vyše 150 tímoch 1500 tenistov
· Atraktívne vyvrcholenie v prvý októbrový
víkend v NTC pritiahne záujem médií

REKLAMNÝ PARTNER
DET S K Ý DAVI S CUP
A FED CUP
V tenisovom kalendári 2015
majú na Slovensku kluby a ich členovia do 10 rokov výrazne vyznačený prvý októbrový víkend (2. – 4.
10.). V tomto termíne sa uskutoční
celoslovenské finále Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou
SPP. Už tradične pod strechou
NTC.
Pôjde už o 11. ročník podujatia, ktorého premiéra bola v slávnom roku 2005, keď v Národnom
tenisovom

centre

bojovali

da-

viscupoví reprezentanti Slovenska
s Chorvátskom vo finále najprestížnejšej tímovej tenisovej súťaže
a šalátovú misu. Aj tímová súťaž
desaťročných detí má vyvrcholenie
v NTC. Doteraz v nej štartovalo vo
všetkých stupňoch 15 000 účastníkov. V jubilejnom 10. ročníku súťažilo v oblastných kolách 154 tímov.
Je to prvá tímová súťaž,
v ktorej vo svojej krátkej tenisovej
kariére deti štartujú. V Detskom
Davis Cupe a Fed Cupe sa do súťaží na klubovej úrovni každoročne
zapája 1500 detí. Najlepší postupujú ďalej do oblastných, neskôr
regionálnych kôl a odtiaľ na celoslovenské finále. V ňom sa predstaví po 12 družstiev chlapcov a dievčat hrajúcich o víťazné trofeje.

REKLAMNÝ PARTNER
DE TS K Ý DAVI S CUP
A F ED CUP
Dlhodobý

projekt

Sloven-

ského tenisového zväzu pritiahol
do súťaženia deti zo všetkých kútov Slovenska. Viacerí z prvých
víťazov a účastníkov dnes patria
medzi slovenských mládežníckych
reprezentantov, ba niektorí už súťažia medzi dospelými. V prvom
ročníku bola najmladšia hráčka iba
7-ročná Košičanka Viktória Kužmová. Dnes je táto členka tímu
majsteriek sveta v kategórii do 14
rokov a vicemajsteriek sveta do 16
rokov. Kristína Schmiedlová, ktorá
bola vo víťaznom košickom družstve pred bezmála desiatimi rokmi, je finalistka juniorskej dvojhry
vo Wimbledone 2014. Najlepšia
slovenská juniorka je členkou tímu
NTC.
Celoslovenské vyvrcholenie
v NTC sa teší záujmu médií, ale aj
bývalých a súčasných najlepších
slovenských tenistov, ktorí každoročne prichádzajú medzi deti,
sledujú ich zápasy a rozdávajú im
autogramy, ba si s nimi exhibične
aj zahrajú. Pre deti z celého Slovenska je hrať na centrálnom dvorci NTC, kde sa uskutočňujú najvýznamnejšie tenisové stretnutia,
výnimočnou udalosťou. Medaily im
vždy odovzdáva olympijský víťaz
Miloslav Mečíř.

Reklamná ponuka
Reklamný partner – Detský Davis Cup a Fed Cup

REKLAMNÉ PLNENIE

[1]

[3]

Možnosť používať titul

2x reklamný panel

„Reklamný partner - Detský

Prezentácia formou

Davis Cup a Fed Cup”

reklamných panelov 3 x 1 m

[2]
2x reklamný panel
Prezentácia formou

počas turnaja Slovak Open
v zábere TV kamier

[4]

reklamných panelov 3 x 1 m

Prezentácia

na centrálnom kurte počas

PR článkom

celoslovenského finále v NTC

na www.stz.sk

Hodnota
reklamného plnenia:
(Od 1. 1. – 30. 10. 2015)

20 000 € + DPH

Slovenský tenisový zväz
vám ďakuje za zváženie
reklamnej ponuky

✩
V prípade záujmu volajte: Igor
Moška 0903 713 669

