Vítejte!
Máme velkou radost, že jste s námi.
Zajišťujeme komplexní sportovní a manažerský servis pro
profesionální a amatérské sportovce. Jsme specialisté na
sportovní marketing, management a sponzoring. Jsme tým,
který ví co dělá a rádi budeme spolupracovat i s Vámi.
Jednou z mnoha našich aktivit je vyhledávání partnerů a
sponzorů mezi významnými obchodními společnostmi v
České republice i v zahraničí. Vybrané obchodní společnosti
spojujeme se sportovci z mnoha sportovních disciplín a
zprostředkováváme jim finanční i materiální podporu.
Máte-li zájem získat sponzoring, rádi Vám pomůžeme! Než
začneme vyhledávat a oslovovat sponzory, nejprve se
musíte zviditelnit. K propagaci si vytvořte profil sportovce a
buďte sponzorům na očích. Sponzoring získáte pouze v
případě, že Vás budou sponzoři znát, případně si potřebné
informace lehce dohledají na Vašem profilu sportovce.
Profily navštěvují sponzoři a zástupci různých obchodních
společností. S profily sportovců aktivně pracují čeští
sportovní manažeři a agenti, kteří vybrané sportovce
neustále nabízejí podnikatelům a významným firmám.
Reklamní agentury si z profilů vybírají zajímavé sportovce a
obsazují je do reklam, seriálů, filmů, exhibičních vystoupení a
nejrůznějších zajímavých projektů po celém světě.
Našim cílem je poskytovat prvotřídní služby s kreativními a
neotřelými postupy v oblasti sportovního marketingu a
managementu tak, aby byla společnost Czech Sport Guru
vždy doporučována spokojenými sportovci. To je
systematická práce s jasně daným cílem, vytrvalostí a
spolehlivým přístupem ke každému a v jakékoliv situaci.
Na co se můžete těšit? Prozkoumejte naše služby…

Chcete se na něco zeptat, poradit se, získat podporu?
Kontaktujte nás
Czech Sport Guru, s.r.o.
Nádražní 1843 info@czechsportguru.cz
258 01 Vlašim www.czechsportguru.cz
www.czechsportguru.cz

Registrováno v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, Vložka 241643
facebook.com/CzechSportGuru

IČ: 04050622
Bankovní spojení: 2100923776/2010 (Fio banka, a.s.)
twitter.com/CzechSportGuru
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Přihlaste se na stránky www.czechsportguru.cz
a v horní části webových stránek klikněte na tlačítko
Registrace nebo klikněte na Vytvořit profil.
Pakliže již máte profil sportovce zaregistrovaný a
potvrdili jste aktivační kód zaslaný do Vašeho emailu, můžete se přihlásit do editačního prostředí
Vaše profilu sportovce kliknutím na tlačítko
Přihlášení a pro další informace o vyplnění profilu
přejděte na číslo 5.
Máte profil sportovce vyplněný? Publikujte ho!
Klikněte v menu na Nastavení účtu a ve spodní části
stránky klikněte na Publikovat profil.
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Zvolte typ registrace (Sportovec / tým) a vyplňte do
formuláře osobní údaje. Pakliže Vám registraci profilu
někdo doporučil, vložte ID doporučitele (získáte odměnu),
zaškrtněte souhlas s podmínkami užívání a klikněte na
tlačítko Registrovat. Do e-mailu Vám bude zaslána
potvrzovací zpráva s aktivačním odkazem.
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Jakmile potvrdíte aktivační odkaz ve svém e-mailu, bude
možné se přihlásit do editačního prostředí Vašeho profilu
sportovce. Použĳte e-mail a heslo, pomocí kterého byla
vytvořena registrace.
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Po úspěšné registraci zkontrolujte svou e-mailovou
schránku, vyhledejte e-mail od Czech Sport Guru Oznámení o registraci a klikněte na aktivační odkaz.

5

Na profilu sportovce vyplňte všechna požadovaná textová
pole, doplňte osobní informace, číslo bankovního účtu pro
výplatu dotací, představte se v biografii, vložte odkazy na
webové stránky, sociální sítě a mediální kanály, nahrajte
svou profilovou fotografii a uložte změny.
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Vyplňte své výsledky, úspěchy a ocenění. Označte 3 TOP
výsledky, které považujete za nejlepší a chcete je na
profilu sportovce zvýraznit. Ostatní výsledky se zobrazí po
kliknutí na tlačítko Všechny výsledky. Uložte změny.
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Nahrajte videa z Vimeo nebo YouTube pomocí vložení
odkazu na dané video, napište název a popis videa.
Označte hlavní video a další vedlejší videa, která chcete
zobrazit na profilu sportovce. Ideální je mít na profilu
sportovce 1 hlavní a 2 až 3 vedlejší videa. Po nahrání videí
uložte změny.
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Nahrajte libovolné články publikované na internetu, které
byly o Vás sepsány nebo je v nich o Vás zmínka. Stačí
zkopírovat odkaz na daný článek a vložit ho do pole pro
nahrání článku. Nadpis a zobrazovaný text v náhledu
článku můžete libovolně upravit. Uložte změny.
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V sekci Moje finance budete sledovat stav účtu získaných
dotací a bonusů. V sekci Žádosti si můžete nechat
finance vyplatit na Váš bankovní účet v libovolné výši.
Moduly jsou rozšiřující nástroje profilu sportovce, které
zajišťují výkonnější prezentaci a propagaci sportovce před
potenciálními sponzory.

TIP

Nahrajte Vaše nejlepší fotografie, přidejte jejich popisky a
označte 4 fotografie, které si přejete zobrazit na profilu
sportovce v hlavní nabídce. Fotografie můžete v galerii
libovolně obměňovat. Uložte změny.

Aktivace modulů umožňuje sponzorům získávat a
vyhodnocovat informací o činnosti sportovce. Moduly
spojují profil sportovce se zástupci sponzorů z celé České
republiky i ze zahraničí, prostřednictvím sportovních
manažerů a agentů. Moduly Vám pomohou získat finanční
sponzoring, zajistí Vám udržení dlouhodobého partnerství
se sponzory a pomohou při budování sportovní kariéry.

NEZAPOMEŇTE VYPLNĚNÝ PROFIL PUBLIKOVAT ! Klikněte na Nastavení účtu a ve spodní části stránky klikněte na
Publikovat. Uložte změny. Kliknutím na tlačítko Můj profil zobrazíte vyplněný profil tak, jak jej uvidí sponzoři, obchodní partneři, fanoušci a
veřejnost.

Moduly umožňující efektivní jednání se sponzory s garancí
Pro partnery - oslovení sponzorů
Chcete-li získat silného partnera a dlouhodobého sponzora
pro Vaši sportovní činnost, je nutné při žádosti o sponzoring
předložit profesionálně zpracovaný dokument, jehož
nepostradatelnou součástí bude mimo jiné důkladné
představení Vašich záměrů, plánů a cílů, přehledný sezónní
rozpočet a odpovídající forma protiplnění za poskytnutý
sponzoring. Náš efektivní nástroj Vám pomůže sestavit
profesionální dokument, který můžete předložit svému
potenciálnímu sponzorovi při žádosti o sponzoring. Dokonce
můžete potenciálnímu sponzorovi odeslat odkaz na
vytvořený dokument na Vašem profilu, přes který Vám
sponzor může v reálném čase zaslat libovolnou finanční
částku (pokud budete mít aktivovaný i modul ‚‚Pro
fanoušky’’ / ‚‚Dotační systém’’).

Dotační systém
Získejte rychlou finanční podporu pro svou sportovní činnost.
Aktivujte si dotační systém a využívejte neomezených
možností pomocí nástroje, který Vám to umožní díky Vaší
kreativitě. Na Váš profil sportovce bude přidáno tlačítko
‚‚Podpořte mě’’, pomocí kterého Vám kdokoliv může zaslat
finanční částku pro Vaši sportovní přípravu, a to v
neomezené výši. Můžete motivovat své fanoušky různými
výzvami a dárky, jako je například koupě podpisové karty,
účast fanouška ve VIP sekci po Vašem boku, společný
trénink, apod. O Vašich nabídkách můžete fanoušky
informovat prostřednictvím sdílení na Facebook nebo
odesláním výzvy na e-mail fanouška.
Tip na efektivní získání finančních příspěvků: http://
www.czechsportguru.cz/jsem-sportovec/dotacni-system-atlacitko-podporte-me

Zařazení do databáze žadatelů o sponzoring
Vyhledávejte sponzory efektivně! Využívejte služeb
profesionálních sportovních manažerů k oslovování
vhodných sponzorů, tedy pouze těch sponzorů, kteří
nejlépe splňují Vaše požadavky pro dlouhodobou
spolupráci. Zařaďte se do databáze žadatelů o sponzoring
a dostaňte se na exkluzivní seznam vybraných sportovních
manažerů z celé České republiky, kteří se zabývají
sportovním managementem a sponzoringem. Jakmile
budou mít manažeři ve svém portfoliu vhodného sponzora,
kterého by s Vámi mohli spojit, budou Vás kontaktovat.
Rozšíříte si velmi chytře síť osob, které pro Vás budou
zajišťovat sportovní sponzoring.

Vlastní články a reporty sponzorům
Je pravidlem, že sportovec by měl o svých aktivitách,
úspěších a plánech neustále informovat veřejnost, své
fanoušky a sponzory. Jedině tak si udrží své příznivce a
získá i další možné partnery. Žĳeme v době, kdy je nutné o
sobě dávat vědět, pokud chceme, aby o nás bylo slyšet a
aby se o nás ostatní zajímali. ‚‚Psaní vlastních článků’’
využívejte například pro psaní reportů sponzorům z Vašich
akcí a událostí nebo jako blog, či články o produktech
Vašich partnerů, které svým fanouškům a ostatním
sportovcům doporučujete. Tyto aktivity jistě ocení nejen
fanoušci, ale především sponzoři, kteří uvidí Vaši
profesionalitu, aktivity a budou chtít s Vámi spolupracovat.

Kalendář akcí
Pomocí kalendáře akcí poskytnete informace fanouškům,
stávajícím sponzorům a široké veřejnosti o tom, kde Vás
budou moci spatřit, podporovat a fandit Vám. Mimo jiné se
na dané akci může objevit potenciální sponzor, který si Vás
může na základě Vašich úspěchů vybrat a nabídnout Vám
spolupráci a případný sponzoring. Je důležité být v
kontaktu a poskytovat aktuální informace.

Bonusy a odměny pro sportovce
Využívejte systém bonusů a finančních odměn na
webových stránkách CzechSportGuru.cz, které Vám
zaručí vedlejší finanční příjem. Doporučte dalším
sportovcům, aby si vytvořili profil sportovce. Jakmile si
aktivují a uhradí rozšiřující moduly na svých profilech,
automaticky Vám Czech Sport Guru zašle finanční
odměnu. Aby bylo možné odměnu získat, musí sportovec
použít Vaše ID a vložit ho při registraci do pole ID
manažera nebo při objednání modulů do pole Slevový
kód. Vaše ID naleznete v sekci ‚‚Nastavení účtu –> Osobní
informace’’. Jednotlivé bonusy je možné nechat si vyplatit
na vlastní bankovní účet.

TIP

Vyplňte kompletní profil aktuálními informacemi, aby si Vás sponzoři mohli najít a dozvědět se o Vás maximum. Čím více informací
sponzorům poskytnete, tím více objektivněji budou moci posoudit vhodnost spolupráce s Vámi a výši poskytnutého sponzoringu.

Poskytujeme garanci, což znamená, že pokud by Vám nebyla předložena žádná nabídka
sponzoringu, garantujeme 100% vrácení Vámi uhrazené platby za aktivaci modulů.
Zároveň Vám ponecháme moduly nadále aktivní. Můžete pouze získat, naší prací jsme si jistí.

Proč je investice do vlastní propagace důležitá?
Budování profesionální sportovní kariéry je velmi náročné a nákladné. Není to však jen o
tréninku, fyzické a psychické přípravě. Budování sportovní kariéry je z velké části o zviditelnění,
propagaci, komunikaci, poskytování informací veřejnosti, fanouškům a především sponzorům.
Než se však pustíte do lákavé spolupráce se sponzory, měli byste znát základní pravidla
sportovního sponzoringu. Dokážete se ve všem zorientovat? Umíte popsat rozdíly mezi darem,
sponzoringem a reklamou z hlediska účtování? Víte jaká varianta je pro spolupráci mezi Vámi a
sponzorem nejzajímavější a nejefektivnější? Jaká forma protiplnění za poskytnutý sponzoring je
nejčastější a co by měl sponzor získat? Máte povědomí o tom, co vlastně sponzoři hledají a
požadují. Teprve až budete mít jasno o představách a přáních sponzorů, můžete sestavit
nabídku sponzoringu, o kterou se budou sponzoři zajímat.
Mnoho sportovců se často zcela bezhlavě pustí do oslovování sponzorů, přestože nemají
kvalitně zpracované prezentační materiály, nemají naplánovanou sponzorskou strategii, ani
vypracovanou projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory. V některých případech
sportovci ani nevědí, jaké protiplnění vlastně sponzorům nabídnout za poskytnutý sponzoring.
Zbytečně se tak sportovci připraví o možnost projednání spolupráce na profesionální úrovni a
sponzora zcela zbytečně ztratí.
Sportovní sponzoring má obrovský význam v marketingové strategii malých, středních, velkých
až nadnárodních společností. Sponzoring se čím dál více opírá o nová, kreativní a neotřelá
řešení, která efektivněji a s mnohem větším zásahem oslovují fanoušky, sportovce a veřejnost k
maximální podpoře obchodních aktivit potenciálních sponzorů.
Využĳte toho, že sponzoři chtějí sponzorovat. Zainvestujte do své vlastní propagace a získejte
sponzory z mnoha oborů napříč celým trhem! Rádi Vás podpoříme a vymyslíme společně s
Vámi zajímavé sponzorské projekty, do kterých sponzoři zainvestují.
Úspěšně nastavený koncept sponzorské strategie, spolupráce a propagace Vaší činnosti Vám
zajistí progresivní budování kariéry, stabilní partnerství se sponzory, dostatek financí, úspěch,
mediální publicitu, slávu, atd. To jsou přesně ty cíle, kterých chce mnoho sportovců během své
sportovní činnosti dosahovat a Vy s tím můžete začít hned teď. Abyste však měli úspěšnou
sportovní kariéru, měli byste si uvědomit, že musíte investovat i do propagace, marketingu a
zviditelnění své sportovní činnosti. Ne jenom do tréninku a regenerace.
Nemusíte si už složitě lámat hlavu s vytvářením nabídky pro sponzora. Nemusíte nikde
zdlouhavě vyhledávat co sponzorovi nabídnout, jak byste měli postupovat, smýšlet a co byste
měli mít zajištěno. Vše uděláme za Vás. Vyhledáme za Vás vhodné sponzory, oslovíme je a
domluvíme spolupráci.
Pouze si aktivujte na svém profilu sportovce rozšiřující moduly a my Vám
pomůžeme sponzory oslovit a získat.
Jakmile budete mít profil s aktivními moduly vyplněný, vystavíme Vám certifikát ověřeného
sportovce. Tímto certifikátem získáte od sportovní agentury doporučení ke spolupráci se
sponzory.

Kdo bude Váš profil sportovce využívat
Sportovní manažeři a agenti - vyhledávají zajímavé a talentované sportovce, které nabízí sponzorům
ze svého portfolia, obsazují sportovce do výběrových tréninkových center a sportovních klubů v České
republice i v zahraničí. Vybraní sportovci mohou získat i stipendium na univerzitách v USA.
Eventové společnosti – v rámci realizace zážitkových akci mohou agentury vybírat vhodné sportovce
pro své projekty, ve kterých se sportovci podílí např. na teambuildingových akcích, exhibičních show,
různých typech vystoupení, autogramiádách, sportovních ukázkách, atd.
Modelingové agentury – vybírají z řad sportovců ty osoby, které by mohli využít při přehlídkách, při
promo focení vybraného typu produktů, natáčení a doprovodu VIP osob na různých typech událostí.
Mediální agentury – využívají profily sportovců při návrhu a realizaci komunikačních a strategických
mediálních plánů a kampaní pro své klienty. Sportovci tak mohou mít zajištěnou dlouhodobou mediální
spolupráci s vybranými obchodními společnostmi.
Reklamní agentury – spolupracují se sportovci při propagaci vybraných produktů, kterým propůjčují své
jméno a tvář. Sportovci se pak objevují na přebalech výrobků i v reklamách na promo a prodej výrobků.
Obchodní společnosti – najímají sportovce pro propagaci a testování svých produktů a služeb. Tato
spolupráce se často rozšíří o spolupráci sponzorskou.
Producenti – mohou spolupracovat se sportovci ve svých hudebních klipech a všech dalších
projektech, kterých se sportovci mohou účastnit v různých rolích.
Reportéři, novináři a blogeři – získávají z profilu sportovce informace do svých článků, videí a
reportáží.
Kaskadéři – určitý typ sportovců se ve své sportovní činnosti může setkat s nabídkou kaskadérské
spolupráci při natáčení seriálů, dokumentů i filmů.
Nadace a asociace - sportovci jako ambasadoři nadací a asociací pro podporu sportu i zdravého
životního stylu.
Zájemci o sport – sportovní nadšenci mohou sebrat odvahu a získat motivaci při pohledu na sportovní
profily, ve kterých se mohou inspirovat svými idoly. Sportovci tak získají své následovníky, fanoušky a
obdivovatele.

Je to investice do Vás, do Vaší propagace a marketingu. Kompletní profil sportovce je základní
krok k získání sponzorů. Chcete-li získat finance, předložte sponzorům profesionální nabídku,
která Vás bude reprezentovat. Nepodceňte přípravu, první dojem uděláte jen jednou.
Pokud sponzor na Vašem profilu neuvidí nabídku spolupráce, tak Vás neosloví. Může si myslet,
že sponzorovat nechcete a sám Vás o ni žádat nebude. Zároveň sportovní manažeři nenabízí
sponzorům sportovce, kteří nemají svůj profil kompletně vyplněný. Interní systém nedovoluje
zobrazovat v žadatelích o sponzoring sportovce, kteří se svým profilem nepracují.
Profil sportovce berte jako jednorázovou investici do své propagace, prezentace a komunikace
se sponzory, která Vám už zůstane navždy. Například tvorba vlastních webových stránek Vás
vyjde na tisíce korun a každý následující rok budete hradit stovky korun za doménu a pronájem
hostingu. Webové stránky však nebudou v přímém spojení se sportovními manažery a sponzory.
Profil sportovce je nástroj, který slouží výhradně k Vaší propagaci, získávání sponzoringu a
vyhledávání obchodních příležitostí. Profil sportovce Vám může kdykoliv zprostředkovat
dlouhodobé partnerství.

