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ReklAmní nAbídkA



kdO jsme
HC RT TORAX Poruba 2011 ovládl v ligovém ročníku 2017/2018 druholigová kolbiště  

a stal se jejím celkovým vítězem, když v celostátní baráži uspěl nad mistry českých skupin:  
ambiciózním Havlíčkovým Brodem a zkušenostmi oplývajícím Jabloncem.  

Porubský hokej se tak stává od sezóny 2018/2019 účastníkem 1.ligy, druhé nejvyšší české hokejové 
soutěže. V ní se například utká s legendárními celky, jakými bezesporu jsou Kladno,  

Dukla Jihlava či Motor České Budějovice.



ReklAmní nAbídkA
Vážení partneři,

Rád bych si vás dovolil oslovit s nabídkou reklamní a sportovní 
spolupráce pro nadcházející sezónu 2018/2019, v níž se  
HC RT TORAX Poruba 2011 po několikaleté odmlce opět  
představí ve WSM lize, druhé nejvyšší a nejprestižnější  
hokejové lize v Česku.

Prezentace, kterou právě čtete, vás provede možnostmi,  
které vám nabízíme nejen k vaší marketingové prezentaci,  
ale především k reklamě, která skrze výkony porubského  
hokeje jako takového může vést k oboustranné spolupráci.

A proč byste si měli vybrat právě HC RT TORAX Poruba 2011?

– Klub hraje ve třetím největším městě na území  
 České republiky

– Klub spolupracuje s extraligovými týmy  
 HC Vítkovice Ridera a Aukro Berani Zlín

– Možnost celorepublikové reklamy, klub zavítá nejen  
 do Prahy, ale i do Kladna či Vsetína.

– A možná přivítáme Jardu Jágra…

Tomáš Häring
Předseda klubu
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RAdOsT A nOVÉ VÝZVY
Základním pilířem a úspěchem hokejového klubu byla, a věříme, že stále i bude, výborná parta, 

která se vytvořila a která se žene za společním úspěchem.

36.070
Právě tolik platících diváků zavítalo do hledišť v loňském ročníku zhlédnout tým s vizitkou velké 

soudržnosti a bojovnosti, tedy HC RT TORAX Poruba 2011. 1.liga přináší nejen pro porubský hokej 
spoustu výzev. Tou hlavní je bavit ostravské publikum a pravidelně plnit tribuny RT TORAX ARENY 
kvalitním a především pak pohledným hokejem se silnými spojenci v zádech - extraligovými celky 

HC Vítkovice Ridera a Aukro Berani Zlín.



RT TORAX ARÉnA
Moderní víceúčelová sportovní aréna je nejen domovským stánkem hokejistů HC RT TORAX,  

ale také pravidelným hostitelem mezinárodních sportovních a kulturních akcí. Počínaje  
pravidelnými zápasy mládežnických hokejový reprezentací, tenisovým Davis Cupem konče.
RT TORAX ARENA pojme do svých ochozů více než 5.000 diváků a nabízí luxusní zázemí,  

a to nejen na poměry prvoligového klubu. Součástí areálu je tréninková hala a hotel s restaurací.
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Prezident klubu:
Tomáš Häring

tomas.haring@rt-torax.cz

Marketingový manažer:
ing. Mojmír KOTAS
info@interpont.cz

Tel.: + 420 608 220 227

Generální manažer:
Pavel Hinner

pavel.tenis@seznam.cz

Sekretář klubu:
lidvína Cviertnová
hokej@hcporuba.cz




