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Leon Sport Club 
Bratislava - Zlaté piesky

26. septembra 2020
(1 deň)

Business Tennis Cup 2020, tenisový turnaj vo štvorhre zástupcov významných  

obchodných spoločností na Slovensku, bude príležitosťou vidieť majstrovské výkony 

manažérov, ale aj skvelou možnosťou pozvať si svojich obchodných partnerov na 

stretnutie v príjemnej atmosfére. Dejiskom tohto podujatia bude Leon Sport Club na 

Zlatých pieskoch.
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Na tento turnaj budúci rok nadviaže séria 4 turnajov BUSINESS TENNIS TOUR 2021, ktorá  

vyvrcholí exkluzívnym finálovým turnajom v jednom z najlepších tenisových komplexov  

na svete v Rafa Nadal Sports Centre v španielskej Malorke. 

Víťazný pár celej Tour získa exkluzívnu cenu v podobe tenisového tréningu s najlepším trénerom 

tenisovej histórie Tonym Nadalom, ktorý stál po boku Rafaela Nadala neskutočných 28 rokov  

a priviedol ho k 16 grandslamovým titulom, k zisku olympijského zlata, 4x k víťazstvu v Davis Cupe 

a celkovo k 86 trofejám.



TURNAJOVÝ KĽÚČ
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BUSINESS TENNIS CUP 2020 vo štvorhre bude prebiehať systémom mixu dvojíc,  

kde je každý tím/pár zložený z dvoch hráčov. Zloženie páru bude losovaním, resp. 

v prípade záujmu môžu pár vytvoriť aj dvaja zástupcovia jednej spoločnosti/partnera/ 

sponzora. Na základe počtu prihlásených účastníkov sa pred začiatkom podujatia  

uskutoční žreb dvojíc. Turnaj je rozdelený do dvoch častí (skupinová a play off).  

Na základe umiestnenia v skupinách vznikne vyraďovací pavúk “play off”, kde sa bude 

súperiť o celkové víťazstvo a umiestnenie na turnaji.
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Podujatie bude prebiehať počas celého dňa,  

v rámci ktorého bude zabezpečená strava, uvítací 

balíček, ocenenia pre víťazov, posedenie a ďalšie 

sprievodné aktivity pre účastníkov, partnerov a 

sponzorov turnaja.

BUSINESS TENNIS CUP 2020

50 €
• ŠTARTOVNÉ

• UVÍTACÍ BALÍČEK

• CELODENNÁ STRAVA

• PITNÝ REŽIM NEALKO A PIVO
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Počas podujatia Business Tennis Cup 2020 ponúkame priestor na prestížnu  

prezentáciu pre vašu spoločnosť v kruhu ďalších vplyvných a úspešných zástupcov  

rôznych spoločností, partnerov či jednotlivcov z podnikateľského prostredia alebo 

business médií.

GENERÁLNY PARTNER HLAVNÝ PARTNER

• PARTNER V NÁZVE TURNAJA

• CATERING, UVÍTACÍ BALÍČEK

• ÚČASŤ 4 HRÁČOV V TURNAJI

•  VIP STÔL

• REKLAMA NA TURNAJI

• CATERING, UVÍTACÍ BALÍČEK

• ÚČASŤ 2 HRÁČOV V TURNAJI

•  VIP STÔL

3 000 € 1 500 €
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Chcete počas podujatia Business Tennis Cup 2020 odprezentovať alebo predstaviť svoj  

produkt v kruhu zástupcov najväčších obchodných spoločností? Prostredníctvom tohto turnaja je 

na to výborný priestor. Okrem toho ponúkame aj priestor pre niektoré médiá, ktoré sa môžu stať  

partnerom Business Tennis Cup 2020.

HOSPITALITY & LUXURY MEDIA PARTNERI OFFICIAL CAR

FREE FREE FREE
• MEDIÁLNA STENA

• CATERING

• STÁNOK S PRODUKTAMI

• MEDIÁLNA STENA

• CATERING

• FOTO A VIDEO MATERIÁLY

• MEDIÁLNA STENA

• CATERING

• PREZENTÁCIA PRODUKTU
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BUSINESS TENNIS TOUR 2021

Hlavnou myšlienkou tejto série turnajov je využitie potenciálu v priateľskom  

a uvoľnenom prostredí k možnosti vybudovania nových obchodných príležitostí,  

pozvanie si svojich partnerov a klientov na jednotlivé turnaje a užitie si atmos-

féry exkluzívnych tenisových turnajov v pekných strediskách a vo väčšom časovom  

priestore, než pri ojedinelej príležitosti. Business Tennis Tour je aj priestorom  

na prestížnu prezentáciu pre vašu spoločnosť v kruhu ďalších vplyvných a úspešných 

zástupcov najväčších spoločností, partnerov, či jednotlivcov z podnikateľského  

prostredia alebo business médií. 

Business Tennis Tour 2021 prebehne počas budúceho roka v letných mesiacoch na  

4 rôznych miestach a vyvrcholí exkluzívnym finálovým turnajom v Rafa Nadal Sports 

Centre. Akadémia a športové centrum Rafaela Nadala v španielskej Malorke patrí  

k jednému z najlepších tenisových a športových komplexov na svete.

PRIPRAVUJE
ME



59

Leon Sport Club 
Bratislava 

Zlaté piesky

máj 2021
(1 deň)

Congress & Wellness
Hotel TENIS 4*

Zvolen

jún 2021
(2 dni/1 noc)

1. BUSINESS TENNIS OPEN 2. BUSINESS TENNIS OPEN

RAFA NADAL
Sports Centre 4*

Malorka

7.-9. október 2021
(4 dni/3 noci)

2. BUSINESS TENNIS OPEN

4. BUSINESS TENNIS FINALS

Hotel PARTIZÁN 4*
Tále

Nízke Tatry

september 2021
(2 dni/1 noc)

3. BUSINESS TENNIS OPEN
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RAFA NADAL
Sports Centre 4*

Malorka

7.-9. október 2021
(4 dni/3 noci)

EXKLUZÍVNE FINÁLE  
V RAFA NADAL SPORTS CENTRE 4*

Business Tennis Tour 2021 vyvrcholí finálovým turnajom v jednej z najlepších  

tenisových akadémií na svete, ktorá ponúka skvelý priestor pre všetkých účastníkov 

turnaja, partnerov a sponzorov na obchodné stretnutia, šport či relax. K dispozícii  

je 26 tenisových kurtov vrátane antukového a tvrdého povrchu. Všetci určite  

ocenia luxusné jedlá španielskej kuchyne a gastronómie. 

PRIPRAVUJE
ME
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V rámci služieb môžete využiť aj wellness centrum, bazény alebo masáže. Počas celého  

pobytu bude pripravený atraktívny program. Určite si nikto nenechá ujsť návštevu múzea  

Rafaela Nadala, ktoré vás očarí množstvom trofejí a predmetov najznámejších športovcov  

a svetových osobností.
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Naša ambasádorka a zároveň bývalá profesionálna tenisová 

hráčka WTA Tour Michaela Hončová vám počas turnajov rada 

odovzdá cenné tenisové rady, ktoré nadobudla počas 20 ročnej 

hráčskej kariéry. V prípade potreby sa určite môžete spoľahnúť 

aj na jej medzinárodné skúsenosti alebo hráčske 

kvality, ktoré môžete zúročiť počas zápasov. 

Michaela Hončová  je 6 násobnou majsterkou SR 

v juniorke. V seniorskej kategórii ju zdobí 14 titulov  

z medzinárodného okruhu ITF. V rebríčku WTA tour sa  

vyšplhala na 218. pozíciu, ktorá jej priniesla aj pozvánku do  

fedcupového tímu Slovenska. V roku 2016 bola druhou  

najvyššie postavenou Slovenkou v rebríčku štvorhry WTA  

tour. Počas bohatej tenisovej kariéry dokázala poraziť  

množstvo hráčok zo svetovej špičky,a dokonca získala  

aj skalp troch bývalých členiek top 10.

MICHAELA HONČOVÁ



   

O NÁS A NAŠOM TÍME
Myšlienka usporiadania Business Tennis Tour vznikla spojením ľudí z tenisového  

a podnikateľského prostredia s medzinárodnými skúsenosťami. Cieľom je vytvorenie  

kvalitného projektu, ktorý bude iný ako ostatné a spojí viacero smerov ako je šport,  

business, relax a hlavne vnesie do podnikateľského prostredia ďalšie možnosti rastu a napredo-

vania firiem aj prostredníctvom kontaktov a  to všetko v rámci uvoľnenej a priateľskej atmosféry. 

CEO LEON TENNIS ACADEMY 
MANAŽÉR BUSINESS TENNIS TOUR

JÁN ANTOL

MANAŽÉRKA LEON SPORT CLUB
KOORDINÁTORKA BUSINESS TENNIS TOUR

VIKTÓRIA SINGHOFFEROVÁ

CUSTOMER REPRESENTATIVE 
KOORDINÁTOR BUSINESS TENNIS TOUR

METOD SLÁDEČEK
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ŠEFTRÉNERKA LEON TENNIS ACADEMY
AMBASÁDORKA BUSINESS TENNIS TOUR

MICHAELA HONČOVÁ



REGISTRÁCIA OD 1.9.2020 NA WWW.LEONSPORTCLUB.SK
 

          JÁN ANTOL

         EMAIL: JAN.ANTOL@LEONTENNIS.COM 

         MOBIL: +421 948 475 076
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