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Nabídka partnerství 



VIZE 2020-2030

• Závodění pro dobrou věc. Zapojení charitativního 
podtextu do dlouhodobého konceptu regaty.

• Vytvoření  platformy možnosti komunikace TOP 
společností  a značek z různých oborů mající 
společný průnik v cílové skupině účastníků  regaty.

• Posílení pozice  nejprestižnější business akce 
spojené s jachtingem v podzimní části jachtařské 
sezóny s cílovým stavem 30 lodí - 220 účastníků 
(akce vyhledávaná účastníky a přínosná pro 
partnery)



CHARITATIVNÍ KONCEPT/FUNDRAISING 
• Každý zúčastněný tým bude závodit ve prospěch 

„svého“ vybraného charitativního fundraisingového 
projektu. Projekt si tým vybere předem sám nebo z 
nabídky, kterou mu poskytne pořadatel. Všechny 
projekty budou komunikovány v komunikačních 
kanálech IT REGATTY.

• Organizátor společně s generálním partnerem regaty 
poskytnou  částku 200.000 – 1 mio CZK, která bude po 
ukončení regaty rozdělena mezi projekty účastníků dle 
dosaženého výsledku.

• Další faktorem pro dělení charitativního příspěvku 
bude schopnost (nikoliv povinnost – není podmínkou 
účasti na regatě) účastníka maximalizovat 
fundraisingové prostředky pomocí svých fanoušků –
Challenge for a Cause.



PROFIL a CÍLOVÁ SKUPINA

IT REGATTA je nejstarší business regatou pro B2B společnosti v ČR, která už 
od r. 2005 nabízí skvělé závodění v početném poli zkušených i amatérských 
posádek a vede ke zdokonalení jachtařských dovedností pod vedením 
nejlepších jachtařů ČR.

Nejčastěji regattu využívají společnosti jako incentivu pro své partnery, 
odměnu pro klienty nebo jako teambuilding svého managementu.

Na regatě se setkáte zejména s majiteli firem, statutárními zástupci a top 
manažery různých společností, včetně jejich kolegů a přátel.

Model akce účelně vytváří ideální prostředí pro prohloubení přátelských i 
obchodních vztahů a navázání nových osobních i pracovních přátelství. 



ZÁKLADNÍ INFORMACE

IT REGATTA 2005 - 2019         195 týmů, 34 společností

• r. 2005 první a nejstarší Business Regatta pro B2B společnosti z ČR

• r. 2017 se regata rozšířila i mimo společnosti z oboru IT

• r. 2020 návrat ke kořenům – závodění pro dobrou věc

• Jediná regatta s možností nastavení služeb ALL IN (loď, pojištění, kapitán, snídaně, 
obědy, večeře, nákupy na lodě, doprava …a ostatní  servis dle požadavků)

Lokalita: Biograd, Vodice, Zlarin - Chorvatsko 
Termín: 28.9.. – 2. 10. 2020
Očekávaný počet týmů 2020: 15 lodí (120 osob)
Účastnický poplatek: 130.000 – 250. 000 CZK 

dle termínu přihlášení a set upu služeb 
(Basic – All in)

Lodě Bavaria 41S: loď pro 8 osob vč. kapitána





• Název regaty dle generálního partnera  XXXXXX IT REGATTA 2020

• Možnost přizpůsobit charitativní koncept regaty vlastní myšlence

• Možnost využívat služby/produktu GP pro účely regaty 

• Přednostní práva na rezervaci závodní lodě s 10% slevou na startovném (platí i pro partnery a klienty GP)

• Možnost využívat IT REGATTY pro vlastní komunikaci a ve vlastních aktivitách

• Reklama na přídi  všech závodících lodí (samolepka 50 x 150 cm)

• Vlajka vyvěšená po celou dobu akce na startovní lodi (1 x 2 m)

• Vystoupení zástupce společnosti na slavnostním zahájení, zakončení a after party 

• Reklamní banner na slavnostním zahájení a zakončení 

• Odvysílání reklamního spotu v rámci slavnostního zahájení akce 

• Předání reklamních materiálů / sdělení všem účastníkům akce 

• Exklusivita partnera v daném segmentu 

• 4 x tisková zpráva s citací zástupce GP+ uvedení partnera v rámci mediální kampaně k regatě + social media

• Osobnostní PR zástupce GP – ½ rozhovor v EURU, slavnostní předání  prostředků vítěznému charitativnímu projektu

• Databáze emailových kontaktů na všechny účastníky akce (využití max. 2 sdělení za 1 rok)

• Prezentace jednoho závodního dne jako partnerský den s darováním a vyhlášením speciální ceny pro vítěze daného dne 

• Individuální plnění dle přání partnera

Plnění generálního partnera 350.000 CZK

(branding, produkční náklady, PR 150.000 CZK  + min. 200.000 CZK charitativní plnění )



Kontakt

Manažer regaty: Pavel Winkler, p.winkler@yfa.cz, +420 602 311 103

Komunikace s účastníky: Jana Bezušková, j.bezuskova@yfa.cz, +420 777 662 281

www.itregatta.cz, www.yfa.cz
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