
NABÍDKA 
PRO FIREMNÍ 
PARTNERY

Možnost uspořádání 
fi remního večírku 
• Pronájem salónku zdarma 

(při útratě v restauraci nad 10 000 Kč s DPH) 
• Po fi remním večírku možnost parkování přes 

noc na monitorovaném parkovišti zdarma
• Akce „na klíč“ včetně doprovodného programu

Nabídka týdenního 
poledního menu 
• Nově akceptujeme stravenky NašeStravenka 

(papírová i elektronická verze)
• Volná parkovací místa přímo 

v areálu a zdarma
• Skvělá dojezdová vzdálenost 

z celého Hradce Králové

Zvýhodněné ceny 
na reklamní plochy v areálu
• Máme tisíce zákazníků z Hradce Králové 

a okolí, kteří by Vaši reklamu viděli

Účast na fi remních sportovních hrách, 
které jsou pravidelně vyhlašovány
• Tenis, badminton, beach volejbal 

Nabídka na benefi tní program 
pro zaměstnance či partnery 
• Možnost vytvoření jednoho či více kont 

s nabitým kreditem (kredit je možno čerpat na 
všechny služby v areálu včetně restaurace, 
5% sleva na sportoviště a ostatní služby v areálu)

Pronájem sportoviště pro fi remní 
skupinu na celou sezónu 
za zvýhodněné ceny
• Doplňkově je zde možnost lekcí s trenérem 

pro fi remní skupinu
• Nabízíme také pronájem celého areálu 

na fi remní akci, včetně zajištění organizace 
turnaje či celé akce

(při útratě v restauraci nad 10 000 Kč s DPH) 

Dovolte nám v krátkosti přestavit náš areál 
a možnosti spolupráce. 
SPORTPARK HIT & RESTAURANT HIT
Provozujeme moderní sportovní areál, jehož součástí je 
restaurace s terasou a výhledem na sportoviště. Jsme otevřeni 
od září 2018, takže prostředí areálu je nové a čisté. Nabízíme 
komplexní služby v oblasti tenisu, badmintonu a beach volejbalu. 
Jako doplněk máme i fi tness, wellness a masáže.
Restaurace o kapacitě 40 míst či přilehlý salónek s kapacitou 80 míst 
jsou pro zákazníky připraveny od snídaně až po večerní posezení. Salónek je 
ideálním místem pro fi remní školení, teambuildingové akce či vánoční večírky.

Možností spolupráce je samozřejmě ještě mnohem více. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.
V případě zájmu pište na valentova@sportparkhit.cz nebo volejte na 725 307 447.

Budeme se na Vás těšit v našem areálu SPORTPARK HIT.
www.sportparkhit.cz                 www.restauranthit.cz 
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