
 

 

      NAY GRAN FONDO Bratislava 2023 

      PONUKA PRE FIRMY 

 

 

Podporte športové aktivity svojich zamestnancov a doprajte im SPOLOČNE zažiť atmosféru 

výnimočných cestných cyklistických pretekov pre hobíkov i výkonnostných cyklistov. 

Umožnite im reprezentovať svoju firmu a podporte ich lojalitu k značke, ktorú reprezentujú. 

Prihláste svoj firemný tím na NAY GRAN FODO Bratislava (6.8.2023) 

Využite výhody atraktívneho športového podujatia v rámci firemných people engagement 

programov alebo benefitov pre zamestnancov. 

 

 

 

 



 

Vyberte si z našich účastníckych balíčkov pre firmy 

 

ŠTANDARD 

Cena – súčet štandardného štartovného v závislosti od počtu prihlásených účastníkov 

✓ Logo firmy na štartovacích číslach pri registrácii do 15.7.2023 

✓ Možnosť výroby firemných cyklodresov v réžii objednávateľa 

✓ Platba na základe faktúry splatnej 14 dní od vystavenia 

 

PRÉMIUM 

Cena – súčet štandardného štartovného v závislosti od počtu prihlásených + servis fee   1.000 

Euro bez DPH 

✓ Logo firmy na štartovacích číslach pri registrácii do 15.7.2023 

✓ Možnosť výroby firemných cyklodresov v réžii objednávateľa 

✓ Platba na základe faktúry splatnej 14 dní od vystavenia 

 

✓ Garancia účastníckeho poplatku v rámci časového pásma, kedy bude záväzná 

objednávka vystavená, aj pre prípadných ďalších dohlásených účastníkov  

(dohlasovanie účastníkov je možné v závislosti od voľných účastníckych kapacít 

podujatia) 

✓ Bezplatné zrušenie účasti 20% prihlásených účastníkov až do 15.7.2023  (individuálne 

prihláseným účastníkom sa uhradené štartovné nevracia) 

✓ 2 x beachfleg v priestore štartu a cieľa 

✓ 10 %zľava zo štartovného pri účasti viac ako 10 zástupcom jednej firmy 

✓ 10% zľava na športové kurzy Happy Kids pre deti registrovaných zamestnancov 

 

 

 



 

 

 

EXCLUSIVE 

Cena - súčet štartovného v závislosti od počtu prihlásených + servis fee   2.200 € bez DPH 

✓ Logo firmy na štartovacích číslach pri registrácii do 15.7.2023 

✓ Možnosť výroby firemných cyklodresov v réžii objednávateľa 

✓ Platba na základe faktúry splatnej 14 dní od vystavenia 

 

✓ Garancia účastníckeho poplatku v rámci časového pásma, kedy bude záväzná 

objednávka vystavená, aj pre prípadných ďalších dohlásených účastníkov  

(dohlasovanie účastníkov je možné v závislosti od voľných účastníckych kapacít 

podujatia) 

✓ Bezplatné zrušenie účasti 20% prihlásených účastníkov až do 15.7.2023  (individuálne 

prihláseným účastníkom sa uhradené štartovné nevracia) 

✓ 4 x beachfleg - v priestore štartu a cieľa 

✓ 10 %zľava zo štartovného pri účasti viac ako 10 zástupcom jednej firmy 

✓ 10% zľava na športové kurzy aj pobytové tábory Happy Kids pre deti registrovaných 

zamestnancov 

PLUS 

✓ Oddychová zóna pre účastnícky tím 3 x 6 m – malý stan, sedenie pre cca 10 os., 

s kávou a vlastnou občerstvovacou stanicou (rovnaký obsah, ako občerstvovacie 

stanice na podujatí, ale umiestnená v tomto priestore)  

✓ Hosteska v stánku 

✓ Možnosť zabezpečiť catering podľa dohody – v réžii objednávateľa 

✓ Možnosť zabezpečiť masérov alebo fyzioterapeutov – v réžii objednávateľa 

✓ Príprava firemného tímu na maratón / polmaratón – 3 x organizovaný tréning 

s trénerom 

 

   www.granfondobratislava.sk 


