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  Představení  firmy  REGION, spol. s r.o.

Firma REGION, spol. s r.o. vznikla v roce 1991, jako obchodní společnost, pro nákup a prodej komodit 
v oblasti strojírenství a kovozpracujícího průmyslu.

Dodáváme ocelová lana: 
 • černá (holá)
 • pozinkovaná
 • nerezová
 • poplastovaná (potažená PVC)

Vázací ocelová lana:
 • se zalisovanými oky a objímkami
 • s ručně zapletenými oky

Ocelové řetězy a vázací ocelové řetězy:
 • pro zvedání a manipulaci s břemeny v oblasti stavebnictví, strojírenství, 
    kovo a dřevozpracujícího průmyslu

info@region-lana.cz
www.region-lana.cz

  Představení  teamu  REGION racing cz

Náš sportovní motoristický tělovýchovný profi  team REGION racing cz byl založen v roce 2011 
a to jako další podnikatelská činnost v úspěšně zavedené fi rmě REGION, spol. s r.o., 
která má za sebou 20ti letou zkušenost v podnikání.

Důvodem založení teamu REGION racing cz 
byla skutečnost, že sám jednatel fi rmy byl 
zařazen ve své době mezi talentovanou 
sportovně nadanou mládež a byl republi-
kovým závodním jezdcem v motocrossu.

Rovněž i jeho syn jde v jeho šlépějích a jeho životem se stalo závodění a vše s tím související.
 
Team REGION racing cz se stal otevřeným závodním teamem pro širší skupinu jezdců, neomezenou 
věkem, výkonností ani motoristickou činností. Bude tak podporovat nejen ty nejmladší jezdce, 
ale i střední a starší věkovou skupinu, která bude splňovat naše základní požadavky, tj. vlastnit 
řádnou sportovní licenci pro danou disciplínu, účastnit se co možná největšího počtu závodních 
soutěží i organizovaných tréninků a být slušným a příkladným závodníkem – člověkem, který chápe 
a dodržuje pojem „fair play“ nejen na závodní dráze, ale i mimo ní a tím dělat dobrou reklamu sobě, 
našemu teamu i našim mediálním a reklamním partnerům.

team@region-racing.cz
www.region-racing.cz

  Spolupráce  v  oblasti  reklamy
 
Tak jako každý sportovní klub, team, nebo jiné sportovní sdružení se neobejde bez fi nancí 
a podpory reklamních partnerů, tak ani náš sportovní motoristický tělovýchovný profi  team 
REGION racing cz by nemohl bez fi nancí a reklamní činnosti dobře fungovat a dále se rozvíjet.
 
Motoristický sport a jeho disciplíny jsou atraktivní 
podívanou pro diváky, ale i vysoce rizikovou skupinou 
sportu a bez fi nanční podpory a dobrého technického 
zázemí není žádný závodník schopen podat nebo 
podávat dlouhodobé dobré nebo špičkové výkony.

Tímto nabízíme možnost spolupráce všem zájemcům 
o podporu našeho teamu, našich jezdců a o provedení 
reklamy a propagace Vaší fi rmy, prostřednictvím 
profi  teamu REGION racing cz a námi provozovaných 
závodních disciplín a činností.

Provedení reklamy spočívá především v umístění loga (názvu) Vaší fi rmy na dresech jezdců, 
sportovních závodních motocyklech, doprovodných vozidlech, transparentech umístěných 
v depu závodních strojů a na našich webových stránkách www.region-racing.cz, 
které z důvodu atraktivity mají vysokou návštěvnost.

Dále naši jezdci budou předávat kata-
logy, letáčky a ostatní reklamní materiál, 
který nám dodá zadavatel reklamy.

Po Vašem zájmu a dohodě o spolupráci 
v reklamní činnosti, bude předložena 
řádná smlouva o provedení reklamy, 
daňový doklad a koncem smluvního 
období i celá námi prováděná činnost, 
tj. zejména závodní výsledky jezdců, 
fotodokumentace, videodokumentace, články v novinách a časopisech, popř. televizní sportovní 
přenosy, kde naši jezdci budou vystupovat, promo akce, atd.

Děkujeme za Vaší pozornost a případnou dobrou spolupráci.

Sportu zdar

  Pavel Provazník   Erik Provazník
  team jednatel        team manager

Kostelec nad Orlicí, 1/2015 


