Prezentace sportovce

Ondřej Vostatek / člen juniorské reprezentace AČR
FIM CEV Repsol 2019 - Moto 3

Základní informace:

FIM CEV Repsol 2018 - ETC

Narozen:
Výška:
Váha:

CEV RFME 2018 - Pre-moto 3
1 podium
FIM CEV Repsol 2017 - ETC
CEV RFME 2017 - Pre-moto 3
1 podium

Bydliště:
Praha 4
Země:
Česká republika
Národnost: česká
Licence:
Motocykl:

mezinárodní
Honda CRF 150 Supermoto,
Honda CRF 250R, Honda
NSF 250R Moto 3 - standard

Zájmy:

motokros, kolo, snowboard,
atletika, gymnastika,
playstation, elektrická kytara

Mistr Evropy 2015
Dvojnásobný Mistr Německa
Několikanásobný Mistr ČR

26. 8. 2004
176 cm
62 kg

www.ondrejvostatek.com

Moje výsledky / můj cíl
Cíl:
Sportovní úspěchy:
2018
CEV: Pre-moto 3
5. místo celkově
1 Podium
FIM CEV Repsol: ETC
15. místo celkově
Nejlepší umístění:
7. místo
2017
CEV: Pre-moto 3
6. místo celkově
1 Podium
FIM CEV Repsol: ETC
12. místo celkově
Nejlepší umístění:
6. místo
2016
Nejlepší umístění v CEV:
6. místo - Moto 4
5. místo - Moto 4

Mým hlavním cílem je připravit se na Mistrovství světa silničních
motocyklů.

Dlouhodobě se připravuji již od svých šesti let. Trénuji a zúčastňuji se nejlepších šampionátů
v Evropě, kde se můžu porovnat v mezinárodní konkurenci těch nejlepších jezdců. V sezóně
2018 jsem se zúčastnil španělskéko mistrovství CEV v kategorii Pre-Moto3 a Juniorského
mistrovství světa FIM CEV Repsol v kategorii Europe Talent Cup. V obou kategoriích jsem patřil
do světové špičky, proto postupuji v sezóně 2019 do Juniorského mistrovství světa
prestižní kategorie Moto 3.
2015
Mistr Evropy - Honda NSF 100
(Itálie, Holandsko)
Mistr Německa
ADAC Mini Bike Cup
(Německo) - “Nachwuchs”
Nejlepší v CEV (Španělsko):
4. místo - Challenge 80
6. místo - Moto 4
2014
4. místo ADAC Mini Bike Cup
(Německo) - “Nachwuchs”
5. místo ME (ČR) - Mini GP 50
8. místo Cuna de Campeones

2013
Mistr Německa
ADAC Mini Bike Cup
(Německo) - “Einsteigerklasse”
1. místo MPČR (ČR) - Mini GP žáci
2012
4. místo Mistrovství Evropy
(MM Junior A-Španělsko)
1. místo MPČR (ČR) - MM Junior A
3. místo MPČR (ČR) - Mini GP žáci

Snažím se být hodně vidět / motorkari.cz

www.motorkari.cz:
Cílová skupina: 10 - 50 let, muži
80% podíl na trhu v návštěvnosti motocyklového zpravodajství na webu.
772 000 unikátních uživatelů / měsíc
70 000 unikátních uživatelů / den
Zdroj: www.motorkari.cz/info

Snažím se být hodně vidět / ostatní média

TV:		
			

ČT4:
Sport5:
			
Barrandov:
			
ČT1: 		
					

Svět motorů 2019
Extreme 2015
Zprávy 2015
Zlatý Oříšek 2012
Automotorevue 2012

WEBY:			
					
					
					
					
					
					

www.bikeracing.cz
www.ceskeokruhy.cz
www.griptv.cz
www.facebook.com
www.motohouse.cz
www.speedweek.com
www.youtube.com

WEB STRÁNKY:		

www.ondrejvostatek.com

FACEBOOK:		
www.facebook.com/ondrej
					vostatek
TISK:

			

Motocykl - rozhovor 2019
MotoHouse - rozhovor 2018

sport RozhovoR s ondřejem a janem vostatkovými

je to nápad, který vytane na mysli táty nejednoho právě narozeného kluka.
jet spolu jednou mistrovství světa silničních motorek. jenomže ta skutečná
cesta do GP je daleko složitější, než se může na samotném prapočátku zdát…
text: honza karásek, foto: archiv jezdce

84 l motohouse

březen 2018

Kde všude vás můžu ukázat / prezentace na webu 		
								
/ tiskové zprávy
www.ondrejvostatek.com

Kde všude vás můžu ukázat / přímo v akci
helma

motocykl

* Pozn.: Umístění reklamy se řídí pravidly týmu a výrobce.

kombinéza

Kde všude vás můžu ukázat / vaše značka projede 		
								
celou Evropu
depo, vozík, box

karavan + dodávka, obytné auto

Společně za úspěchem

V době ústupu tradičních médií je sponzoring mezi spotřebiteli vnímán mnohem
pozitivněji než direct-mailová zásilka v poštovní schránce, tisková inzerce, či televizní spot.
Sponzoring vhodného sportovce nebo sportovního týmu umožňuje oslovit spotřebitele
zcela odlišnými způsoby a ve zcela odlišném prostředí. Pokud je sponzoring realizován
citlivě, lidé jej nevnímají jako standardní marketingovou komunikaci, ale spíše jako
podporu něčeho užitečného, čemu sami fandí. Sponzor tak získává na svou stranu
sympatie a pozitivně ovlivňuje svou image v očích zákazníků, obchodních partnerů
i zaměstnanců.
Úspěšný sportovec je ambasadorem kvality a úspěchů aktuálních výrobků,
či služeb sponzora.

Budujeme oboustranně prospěšné partnerství

Prezentovat
vyspělou techniku

Získat více fanoušků

Získat respekt
a uznání

Učinit správná
rozhodnutí
Být nejlepší
v oboru

Obstát v konkurenc i

Realizovat se
Uspět

Prokázat kvalitu

Prokázat schopnost
přizpůsobit se

Vzbudit sympatie
Efektivně
využít know-how

V současnosti je vrcholový sport na sponzorech nepochybně závislý. Bez odpovídajícího zázemí
a pečlivé přípravy by sportovci nebyli schopni podávat špičkové výkony a obstát v těžké konkurenci.

Potřebujeme vás / vítejte v naší rodině
Odhadované náklady na sezónu 2019 činí 180 000 €.

Tyto náklady zahrnují účast v nejlepším evropském
šampionátu Mistrovství světa juniorů FIM CEV Repsol
v kategorii Moto 3.
Jedná se přibližně o 13 závodů a oficiální testy na světových
okruzích v Evropě (Valencie, Aragón, Jerez, Estoril,
Barcelona-Catalunya, Albacete, Navarra), dále angažmá
v týmu, transfery, další tréninky a sportovní přípravu.
Tento šampionát je posledním krokem a přípravou jezdce
pro vstup do Mistrovství světa silničních motocyklů - podniku,
který je jednou z nejsledovanějších sportovních událostí
na celém světě.

Podporují nás:

Naši sponzoři

Naši partneři

Užijte si neopakovatelnou atmosféru a pocit vítězství

Těšíme se na vás / kontakt

Jan Vostatek
COMPOS Racing team s.r.o.
Mobil: +420 602 603 023
E-mail: vostatek@ondrejvostatek.com
Web: www.ondrejvostatek.com
Adresa:
Příkrá 1352 / 13
147 00 Praha 4
Česká republika
IČ: 01571672

