
Pchjongčchang 2018

9. - 25. 2. 2018

Nabídka spolupráce



 prezentace ČR na nejprestižnější celosvětové sportovní události   

 prezentace ČR jako vyspělé ekonomiky v mezinárodním měřítku

 prezentace nejen českého sportu, ale i celé ČR 

 podpora zahraničního obchodu v daném teritoriu

 zprostředkování bilaterálních nebo multilaterálních jednání ve všech oblastech

 nabídka ČR jako „srdce a most Evropy“

 zviditelnění české kulturní scény

 olympijské hry jako tradiční místo propagace ČR

 vytvoření zázemí pro sportovce, novináře, fanoušky

ČESKÝ DŮM

Cíle projektu

 první významná celosvětová akce, kde bude prezentováno 

výročí 100 let od založení republiky



 expozice vlastních produktů

 využití prostor k uspořádání kontraktačních jednání

 pořádání workshopů se zahraničními partnery

 využití multimediální prezentace v rámci prostor Českého domu

 využití mediální prezentace v rámci Olympic Media House

 osobní účast představitelů firmy a jejich hostů

Možnosti prezentace

ČESKÝ DŮM









ČESKÝ DŮM

PCHJONGČCHANG 2018 

 pro širokou veřejnost

 výstavy a prezentace ČR jako turistické destinace s jejími produkty 

a bohatou historií

 představení ČR prostřednictvím denního programu

 oslavy úspěchů českých sportovců

 sledování programu her na velkoplošných obrazovkách

 české pivo

 ochutnávka tradičních českých pokrmů (chléb) 

Přízemí Českého domu







 uzavřené veřejnosti

 VIP prostor

 sledování a podpora českých sportovců během závodů 

prostřednictvím programů České televize

 setkání s českými sportovci, oslava úspěchů Czech Teamu

 české pivo

 vysílací studia České televize a Českého rozhlasu

 konzulární místo

1. patro Českého domu

ČESKÝ DŮM

PCHJONGČCHANG 2018 





 možnost prezentace vlastních produktů (odpovídající 

velikostí, bezpečnosti a hygienickým předpisům) 

 Český olympijský výbor je připraven spolupracovat na 

přípravě a realizaci expozice

 nabídka karga – limity, dokumentace

 spolupráce při instalaci a deinstalaci expozic

EXPOZICE





Možnost využití VIP prostor:

 salonek ve VIP prostoru Českého domu (cca 20 osob)

 otevřený prostor ve VIP Českého domu (až 60 osob)

 lounge pro individuální, neformální jednání (do 5 osob)

Catering:

 mezinárodní i korejská kuchyně

 studená i teplá kuchyně

 využití místních surovin

KONTRAKTAČNÍ JEDNÁNÍ,     

WORKSHOPY



Obsah VIP balíčku:

 letecká doprava (přímé linky Korean Air, ekonomická třída)

 transfery z/na letiště (společně se skupinou, průvodce)

 ubytování (pokoje se snídaní, 1-2 osoby)

 vstup do VIP zóny Českého domu (denní vstupy do uzavřené zóny 

Českého domu)

 1 vstupenka na den vyjma zahájení, zakončení a finálových soutěží

Možnost rozšíření balíčku:

 další vstupenky na olympijská sportoviště  

 partnerská sada oblečení CZECH TEAM

Nabídka zájezdu

VIP HOSPITALITY



Turnusy zájezdů

 I. turnus: 7.- 14. 2. 2018 (pobyt na místě 8. - 14. 2. 2018)

 II. turnus: 13.- 20. 2. 2018 (pobyt na místě 14. - 20. 2. 2018)

 III. turnus: 19. – 26. 2. 2018 (pobyt na místě 20. - 26. 2. 2018)

VIP HOSPITALITY



 prostor pro exponáty včetně informací o firmě

 prezentace na oficiálních webových stránkách Českého domu 

 vlastní propagační materiály – brožury, letáky, spoty, vizitky

 spolupráce při instalaci a deinstalaci expozic

 spolupráce při mediální prezentaci v rámci OLYMPIC MEDIA HOUSE 

(videoprezentace, prezentace na sociálních sítí, tvorba obsahu ve spojení 

„na míru“ se značkou/produktem)

 nabídka karga – dle předpisů a objemových možností 

 osobní účast – VIP hospitality program pro 1 osobu

Prezentace firmy formou expozice 

s možností osobní účasti

NABÍDKA č. 1

Cena nabídky

1 000 000 Kč*
* o ceně nabídky je možné jednat dle specifikace konkrétních požadavků firmy



Prezentace firmy s možností 

osobní účasti

 nabídka využití prostor v Českém domě dle bližší specifikace

 vstup do VIP – možnost pozvat hosty v počtu – 5 osob/den

 pronájem většího prostoru – 2 hod. v počtu – až 60 osob

 spolupráce při mediální prezentaci v rámci OLYMPIC MEDIA HOUSE 

(videoprezentace, prezentace na sociálních sítí, tvorba obsahu ve spojení „na 

míru“ se značkou/produktem)

 osobní účast – VIP hospitality program pro 1 osobu

NABÍDKA č. 2

* o ceně nabídky je možné jednat dle specifikace konkrétních požadavků firmy

Cena nabídky 

400 000 Kč*



TĚŠÍME SE na spolupráci!


