


ÚVOD 
SHRNUTÍ TURNAJE

PAVEL CHALUPA
ředitel turnaje

Jsme šťastní, že se nám podařilo posunout 
pomyslnou laťku zase o kousek výše. Třetího 
ročníku Třebíč Open se zúčastnil rekordní počet 
spokojených dětí a rodičů z více zemí. Stále se 
snažíme držet myšlenky „Otevřeme Třebíč světu“. 
Rád bych poděkoval všem lidem a partnerům 
kteří se jakoukoli měrou podíleli na uskutečnění 
dalšího výjimečného ročníku Třebíč Open!

Pavel Chalupa

Mgr. Pavel Pacal
starosta města Třebíč

Třebíč open 2019 ukázalo, jak velká je touha 
dětí sportovat a hrát fotbal. A úkolem nás všech, 
rodičů, trenérů a všech zainteresovaných,
 je jim v tom pomoci. To se díky skvělé organizaci 
podařilo. Jsem moc rád, že tato akce existuje 
a moc děkuji všem, kteří se na ní podílejí. 
Už teď se těším na další pokračování.

Mgr. Pavel Pacal
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TŘEBÍČ OPEN
„KVALITA A PRESTIŽ“
Třebíč Open je mezinárodní mlá-
dežnický fotbalový turnaj určený 
pro děti ve věku 6-13 let.
Prestižní akce svého druhu, svojí 
velikostí, obsazením a sportovní 
kvalitou přesahující rámec České 
republiky. 
Ústřední myšlenou turnaje je ote-
vřít krásné město Třebíč a jeho 
okolí světu. Turnaj každoročně 
nabízí konfrontaci mezi špičkový-
mi tuzemskými ale i zahraničními 
týmy. 
Přáním organizátorů je, aby tur-
naj byl pro děti nezapomenu-
telným zážitkem a prostředím, 
ve kterém mohou s nadšením 
rozvíjet svoje individuální do-
vednosti a to vše v doprovodu 
svých rodičů.





STATISTIKA 
SHRNUTÍ TURNAJE

EKONOMICKÝ PŘÍNOS DO REGIONU TŘEBÍČ 
SE ODHADUJE ZA TŘI DNY 4 MIL. NA TRŽBÁCH

OBECNÁ ČÍSLA

> TURNAJE SE ZÚČASTNILO 142 TÝMŮ 
 Z 5 ZEMÍ

> 2 400 DĚTÍ VE VĚKU 6-13 LET 
 A 1600 RODIČŮ A TRENÉRŮ

> VŠE SE ODEHRÁVALO V 8 SPORTOVNÍCH 
 AREÁLECH OKRESU TŘEBÍČ

> ODEHRÁLO SE PŘES 600 UTKÁNÍ ZA 3 DNY

> TÉMĚŘ 100 DOBROVOLNÍKŮ

> TÉMĚŘ 100% OBSAZENOST LŮŽEK 
 V TŘEBÍČI A OKOLÍ

> CCA 1 000 LIDÍ NAVŠTÍVILO 
 MĚSTSKÉ PAMÁTKY

> PŘES 2 000 DĚTÍ A RODIČŮ SE ZÚČASTNILO 
 TURNAJOVÉHO CEREMONIÁLU 
 S BOHATÝM PROGRAMEM

ROZPOČET
Je logické, že vysoká sportovní a organizační úroveň turnaje musí vycházet z odpovídajícího fi nančního zabezpečení. Účast renomovaných zahraničních 
klubů je vždy podmíněna tím, že dostanou to, na co jsou zvyklé a nejlépe ještě něco navíc. Je proto samozřejmostí, že zahraničním klubům se hradí jejich 
doprava (zpravidla letecká) do ČR i hotelové ubytování, stejně jako autobusové transfery. Profesionalizace turnaje tak trvale navyšuje rozpočet, který se 
dnes pohybuje v řádech několika stovek tisíc korun. 

TURNAJE SE ZÚČASTNILO

142 týmů z 5 zemí
4 000 dětí a rodičů
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ONLINE METRIKA
GOOGLE ANALYTICS

CELKOVÉ
NÁVŠTĚVY

22 240 128 755 3:56 s 27,00 %

ZOBRAZENÍ
STRÁNEK

PRŮMĚRNÁ DOBA
NA STRÁNCE BOUNCE RATE

LOKALITA
1. 1. - 31. 8. 2019
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KANÁLY
1. 1. - 31. 8. 2019

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
1. 1. - 31. 8. 2019





PŘÍSPĚVKY STRÁNKY
V období 1. 1. – 20. 7. 2019 bylo vloženo celkem 60 příspěvků.
Pozn.: Placené kampaně se nerealizovaly, takže ještě data k příspěvkům.

VÝSLEDKY KAMPANĚ:

Termín kampaně Dosah Výsledky 
(like, komentáře, sdílení)

leden-duben 15 416 560

květen-červenec 76 800 2 450
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MÉDIA 
Mediální prezentace turnaje se s každým 
ročníkem rozšiřuje. 
Díky partnerům jsme mohli využít hned 
několik velmi lukrativních reklamních ploch 
pro vylepení billboardů. Zpravodajství 
a reportáž z třetího ročníku Třebíč Open 
se objevila také ve vysílání ČT 1 a ČT Sport 
i v tištěných médiích. 

Prostřednictvím webových stránek jsme 
informovali o celkovém dění všechny 
účastníky včetně rodičů. 
Ze sociálních sítí máme k dispozici Face-
book a Instagram, aktuální i starší video-
soubory jsou sdíleny na YouTube.  



MARKETINGOVÁ STATISTIKA 
TIŠTĚNÁ MÉDIA

náklad placená inzerce PR článek

HORÁCKÉ NOVINY 25 000 2x 4

TÝDENÍK 5+2 10 000 0 2

TŘEBÍČSKÝ ZPRAVODAJ 17 000 0 2

celkem 52 000 2 8
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REFERENCE Z TURNAJE
(rodič a trenér)

Martina Hrdličková (rodič) - 1. FC Slovácko 
Děkujeme za krásný turnaj, výborně obsazený, v tom 
vedru opravdu náročný pro rodiče, ale hlavně pro 
děti a trenéry, neděle už byla za odměnu (to počasí). 
Společný slavnostní nástup byl velkolepý a jak tam 
všichni pochodovali dokola, vlály vlajky, malý i velcí 
kluci, celý klub vždy pospolu, názvy zněly z amplio-
nu... bylo to něco úžasného, těžko udržet oči v suchu, 
velmi dojemné, se vší parádou a pak ta HYMNA!! , no 
velký respekt všem pořadatelům a organizátorům. 

Andrejko Slavomír (trenér) - FK Humenné  
V prvom rade sa chceme poďakovať za pozvanie na 
turnaj a doma sú všetci hrdí, že sme u Vás boli. Orga-
nizáciu turnaja hodnotíme vysoko kladne a celá naša 
výprava si pobyt u Vás veľmi chváli.



III. vintage international youth soccer tournam
en

t



KHNP



FOTODOKUMENTACE
TURNAJE
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