
sezóna 2016

Prezentácia pre sponzorov



Kto som ?
Golfu sa venujem aktívne už viac ako 15 rokov. Som hráč telom  
aj dušou a snažím sa odovzdávať svoje skúsenosti aj ako golfo-
vý tréner. Som člennom českej PGA a tiež spoluzakladateľom  
„Functional Golf“ v ktorom sa snažíme spájať golf a fitness za účelom  
komplexnejšieho a rýchlejšieho rozvoja pohybového potenciálu hráčov. 
Ako člen slovenského reprezentačného tímu som počas 10 rokov mal česť  
a potešenie  zúčastniť  sa, ako hráč majstrovstiev Európy aj sveta.

Moje ciele:
budovanie vlastného golf fitness programu

budovanie spolupráce so zahraničnými  trénermi golf fitness

ďalší rozvoj a budovanie spolupráce s trénerom reprezentačného tímu 
Slovenska

pracovať na sebe a úspešne reprezentovať Slovensko ako aj svojich 
sponzorov po celom svete



Golfové Úspechy:
2013-2015 Člen SVK reprezentácie

2012-2011 Víťaz KPMG ChallengeTrophy

V rokoch 2006 a 2012 som získal titul Majster SR na jamky a v období medzi rokmi 2003 až 2012 som sa stal  
Viacnásobným majstrom SRv kategórii: kadet, dorast a klub.

Odborné vzdelanie:
2015   TitleistPerformanceInstitute (golf fitness professional)

2014   FiveStarAcademy, Praha, odbor:Golfový tréner

2013   Golf Fitness viaTitleistPerformanceInstitute, (2.level certified golf fitness trainer) 

2009  BSBA, City University of Seattle v Bratislave

2009-2008  Professional GolfersCareerCollege, Temecula,California, USA



Finančný a turnajový plán sezóny 2016:

CzechOneTour
Česká golfová profesionálna tour 12 turnajov

Každý turnaj sa koná 3-5 dní (tréningové kolo+ turnajové kolá/pro am)

150€
Štartovné

50-100€ 
Tréningové kolo

v závistlosti od ihriska 

70-120€ 
Cestovné náklady

75-125€ 
ubytovanie 

(25€/noc)

60-100€ 
strava 

(20€/deň)

Náklady na jeden turnaj CzechOneTour: cca 400-600€
Náklady na CzechOneTour sezónu: cca 5000-7000€

Pro Am tour Black Serena
(Bulgaria) 4 hracie dni 

+
600€ 

Pro Am Spain 
(Malaga) 4 hracie dni 

+
600€ 

Predsezónne roztrénovanie 
(Turecko/Belek) 7 dní 

+
cca 1000€ 

Celkové náklady potrebné na plán sezóny 2016: cca 7000-9000€



Protihodnota za sponzoring:
Barter
za každých 1000€ sponzoringu golfový kurz „zelená karta“ v hodnote 480€

Branding logom sponzora
Golfové vybavenie hráča(potlač oblečenia, golfovej výbavy, prípadne firemného vozidla). Vybavenie je pou-
žívané na medzinárodne mediálne sledovaných a dôležitých turnajoch.

Médiá
Turnaje sú vysielané v televíznom prenose na Nova Sport príp. iných televíznych staniciach. Tiež na interne-
tových stránkach s golfovým zameraním.

Tréningy
Možnosť umiestnenia rollupov, promo materiálov resp. inej reklamy podľa dohody v čase tréningových hodín.

Dokumentácia
Promo snímky a dokumentácia hráčskych a pracovných ciest bude v dohodnutej forme poskytnutá spon-
zorom (fotografie z cestovanie po svete s Vašim logom a pod.).

Komunikácia
Komunikácia o sezónnych aktualitách a novinkách prostredníctvom:
     facebook.com/BSBASamoValuch          functionalgolf.eu
Príp. iný kanál podľa dohody so sponzorom.



Kontakt:
Pre akékoľvek otázky ma môžete kedykoľvek kontaktovať

Teším sa na spoluprácu s Vami 

Samuel Valuch

www.functionalgolf.eu www.facebook.com/ 
BSBASamoValuch

s.valuch@functionalgolf.eu


