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Jedna z nejzajímavějších networkingových setkání předních osobností retailu a FMCG  
roku 2015 – turnaj Retail Golf® Cup 2015 
 
11. 6. 2015, Golf & Spa Resort Konopiště 
 
Společnost monit pořádá, jako již tradičně, nejzajímavější golfovou událost v oblasti retailu a FMCG. Tato příležitost přímo 
vybízí k tomu přijít zbourat bariéry, seznámit se s budoucími partnery, upevnit vztahy s těmi stávajícími a v neposlední řadě  
poznat blíže své kolegy i konkurenty v netradičním a neformálním prostředí.  
 
Protože přináší Retail Golf® Cup každý rok nějaké zajímavé inovace, není výjimkou ani ročník 2015. Letošním příjemným 
zpestřením budou, po golf caddies z předloňského Retail Golf® Cup, který se konal také na Konopišti, a překrásných 
panoramatech Karlštejna z loňského ročníku, tentokrát golfové vozíky pro úplně všechny hráče.  
 
11. červen 2015 v Golf & Spa Resort Konopiště se jistě stane opět nezapomenutelným dnem nejen pro vášnivé příznivce 
golfu, ale např. i pro tzv. nehrající účastníky, protože pro ně bude připraven bohatý odpovídající doprovodný program, který 
jistě uspokojí i ty nejvyšší nároky jakéhokoliv účastníka. Puttem to totiž nekončí… Po golfové akademii si totiž budou moci 
všichni účastníci zahrát na public hřišti, na kterém si vyzkouší, co vše nového se naučili. A poté budou moci relaxovat a 
užívat si Wellness centra přímo v resortu a dalších doprovodných aktivit. Zajímavé zpestření si pro všechny účastníky 
připravil i partner A. Charouz motors, a to možnost vyzkoušet žhavou novinku Jaguar XE. 
 
Kromě příjemných organizátorů z pořádající společnosti monit se na všechny účastníky těší široká škála partnerů, kteří 
zajišťují také nejen doprovodný program, ochutnávky nejrůznějších dobrot a aktivit, ale také budou moci všichni účastníci 
okusit Wellness centrum na Konopišti, mohou využít příležitosti ke shlédnutí nových nočních prohlídek překrásného  
a až pohádkového Zámku Konopiště a jeho okolí a mnoho další výhod.  
 
Mezi již přihlášenými hráči a partnery turnaje jsou již nyní přední zástupci společností: L'Oreal, Coca-Cola,  
Globus ČR, Makro, Coop, Nestlé, Mondeléz, Mars, STOCK Plzeň-Božkov, Sportisimo, titbit, Okay, OBI, Hornbach, 
Mountfield, JYSK, Kika, Pinnacle, Europark, Pompo, BENU ČR, Osram, Costa Cofee, A. Charouz motors, FM Logistic, 
Česká distribuční, Dachser, alimpex, HDS retail, Vinselekt Michlovský, Templářské sklepy, ACCOM, Fruitissimo, 
Karlovarské minerální vody, atd.). V této unikátní sestavě by tedy neměl chybět ani zástupce Vaší společnosti!  
 
Retail Golf® Cup je známý nejen svojí přátelskou atmosférou a příjemným doprovodným programem,  
kde naleznou vyžití i golf nehrající účastníci, ale hlavně pro to, že máte opravdu maximální možnost využít času pro 
plnohodnotný networking s osobnostmi, které jsou na odpovídající business úrovni. 
 
PROGRAM TURNAJE: 
 

  8:00 - 9:00 Příjezd, Welcome drink, Registrace hráčů i tzv. nehráčů 
  8:00 - 9:30 Rautová snídaně, Volný tréning hráčů na driving range 
  9:30 - 9:45 Uvítací projev a oficiální zahájení turnajem vyhlášení flightů, score cards a svačin do bagu 
10:00  Canon start golfového turnaje pro registrované hráče (včetně golf carts) 
10:00 - 16:00  Aktivity pro nehrající: golfová akademie (včetně puttovací soutěže), wellness, jízdy vozy Jaguar,  

oběd pro nehrající, fruitisimo bar … 
15:00 - 17:00  Thajské masáže zad a šíje 
16:00 - 17:00 Oběd pro hráče i nehrající – vynikající teplý i studený raut 
~ po 17. hod. Vyhlášení vítězů turnaje, vložených soutěží (Nearest to Pin, The Longest Drive, Hole in One) 

a puttovací soutěže při akademii, předání cen v celkové hodnotě cca 500.000,- Kč,  

oficiální zakončení turnajové části 
 
Více informací o originálních turnajích Retail Golf® Cup 2015 a veškeré aktuální novinky, včetně bohaté fotogalerie, 
naleznete na webových stránkách www.retail-golf-cup.cz.  
 
Těšíme se na Vaši účast. 
Team pořádající spol. monit marketing research. 

 
Kontakt pro přihlášení a další informace  

tel.: +420 773 111 501 
e-mail: rgc@monit.cz 

www.retail-golf-cup.cz 
 

 
Organizátorem golfového turnaje je společnost monit marketing research, která se od roku 1995 soustředí na vývoj SW nástrojů 

digitálního marketingu, marketingové průzkumy trhu, analýzy, mystery shopping, hodnocení obchodních zástupců, apod., ale 

také na vytváření příležitostí pro sbližování jednotlivých částí trhů a otevírání nových možností jednotlivým hráčům na trhu. 

Samozřejmostí je aplikace výsledků do strategie firem partnerů či klientů s využitím moderních komunikačních služeb. 

http://www.retail-golf-cup.cz/
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