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Karanténne 
centrum pre 
vrcholový šport
Vďaka spoločnej iniciatíve Slovenského olympijského a športového výboru a Olympijského 
tréningového centra x-bionic® sphere v Šamoríne od polovice novembra 2020 funguje 
Karanténne centrum pre vrcholový šport s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabez-
pečiť pre množstvo športovcov kontinuitu športovej prípravy. Štatút centra podporili štátny 
tajomník MŠVVŠ SR pre šport Ivan Husár aj splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport 
Karol Kučera a schválil ho Ústredný krízový štáb SR.

V rámci vytvorenej bezpečnej a kontrolovanej zóny na ubytovanie, stravovanie a športovú 
prípravu v Karanténnom centre pre vrcholový šport v Šamoríne platia mimoriadne 
bezpečnostné a hygienické opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu a ochorenia 
COVID-19. Viac info na https://www.x-bionicsphere.com/rezim-fungovania/

mail: partnerships@x-bionicsphere.com
kontakt: +421 910 497 080

Veľká cena Slovenska - Grand Prix Veľká cena Slovenska - Grand Prix 
Slovakia | Slovenská plavecká Slovakia | Slovenská plavecká 

federácia federácia (5 - 7 marec)(5 - 7 marec)

Medzinárodný tréningový Medzinárodný tréningový 
kemp | Slovenský zväz judo kemp | Slovenský zväz judo 
(11 - 16 marec)(11 - 16 marec)

Sústredenia Slovenskej Sústredenia Slovenskej 
gymnastickej federáciegymnastickej federácie

takmer 2.000 takmer 2.000 
       vrcholových športovcov        vrcholových športovcov   

 Viac ako 17.000 Viac ako 17.000                              
osobonocí od spustenia bublinyosobonocí od spustenia bubliny

Majstrovstvá Slovenskej Majstrovstvá Slovenskej 
republiky  | Slovenský zväz republiky  | Slovenský zväz 

karate  karate  (apríl) (apríl) 

Viacero ďalších Viacero ďalších 
športových športových 
sústredenísústredení



INSTAGRAM 
FACEBOOK
STORIES
 Tematické kvízy

 Natívna reklama

 Product placement

+3000     reach       700   engagement



INSTAGRAM FACEBOOK
TAKEOVERS
 Social media takeovers 
 profesionálnymi športovcami



STORIES
#ZIVOTVBUBLINE

+50     denne



REKLAMNÉ
NOSIČE



ZAPOJENIE 
ŠPORTOVÝCH
ZVÄZOV



ZAPOJENIE 
ŠTÁTNYCH 
ORÁGNOV 
A MÉDIÍ



ZAPOJENIE 
VRCHOLOVÝCH 
ŠPORTOVCOV



REZORTNÉ 
OBRAZOVKY

  +600 lcd 
obrazoviek v bubline

    1 big lcd 
obrazovka na recepcií

Tuli® Cinema
   premietacie plátno



 Brand awereness

 Product placement

 Natívna reklama

ukážka
      plnenia

KOMUNIKÁCIA
ZNAČKY
AIR CLEAN



 Brand awereness

 Product placement

 Sampling 

	Súťaže
ukážka
      plnenia

KOMUNIKÁCIA
ZNAČKY
PREMIUM BRANDS



MOŽNOSTI 
SPOLUPRÁCE 
V BUBLINE
	Kampane	a	súťaže

	Možnosti	produktového	samplingu 

	Zriadenie	zón	pre	športovcov 

 Vizibilita v rámci bubliny

 Široký zásah cez social media

 Cielenie cez vybraných ambasádorov

	Vlastná	aktivačná	kampaň	partnera



MOŽNOSTI 
POKRAČOVANIA
SPOLUPRÁCE
	+	POKRAČOVANIE	SPOLUPRÁCE	PO	UKONČENÍ	BUBLINY
		 AQUATIC	NINJA	SÚŤAŽE,	LETNÁ	DOVOLENKA	A	ĎALŠIE	
	 	 LOKÁLNE	A	MEDZINÁRODNÉ	PODUJATIA



KONTAKTKONTAKT
partnerships@x-bionicsphere.compartnerships@x-bionicsphere.com
 +421 910 497 080 +421 910 497 080


