
ČESKÁ GYMNASTICKÁ
FEDERACE VÁS INFORMUJE
A PŘEJE HEZKÉ PRÁZDNINY!

SLEDUJTE DĚNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

GRATULUJEME VŠEM SPORTOVCŮM I TRENÉRŮM
K ÚSPĚCHŮM V PRVNÍ POLOVINĚ SEZÓNY.

Vážení členové, trenéři nebo předsedové všech gymnas-
tických sportů.  
 
Především bych vám chtěl popřát formou newsletteru 
krásné prázdniny strávené ať odpočinkem nebo trénin-
kem, ale hlavně bez zranění! 

Těšíme se na vás s celou federací v druhé polovině 
závodní sezóny. 

Na podzim připravujeme první ročník Grand Prix Věry 
Čáslavslé ve sportovní gymnastice v Brně, kde věřím, že 
se všichni potkáme!

Za vedení federace bych vás rád informoval, že byla  
schválena příprava strategie pro ČGF s výhledem na 
několik let, na které pracujeme s ostatními členy vedení 
a věříme, že na podzim vám ji budeme moci představit.
Na počátku roku jsem také slíbil, že moje telefonní číslo 
(733 777 368 ), které najdete i na webu gymfed.cz, je pro 
kohokoliv z vás vždy k dispozici. Budu rád, když  připo-
mínky nebo komentáře budete směřovat přímo na mě, 
protože je vždy lepší zpětnou vazbu probrat osobně, než 
přes neosobní zdroje. 

Budu moc rád za vaše zavolání! 

Mějte krásné prázdniny.

Vážení členové, trenéři, předsedové a milovníci gymnas-
tického sportu,

chceme využít příležitosti tohoto newsletteru, abychom 
vás informovali o činnostech, na kterých naše komise 
pracuje, ale také abychom vás co nejvíce zahrnuli do 
marketingových aktivit.  

V několika prvních měsících existence Komise Ekonomiky 
a marketingu jsme si dali několik cílů - jako první je 
kontakt s vámi, s potenciálními novými gymnasty nebo se 
členy České gymnastické federace pomocí sociálních sítí.

Zaměřili jsme se na Instagram, Facebook, kam jsme i s 
vaší pomocí začali sdílet více z dění u vás v klubech, 
z dění na závodech nebo v tréninkových halách. Snažíme 
se přiblížit každý ze sportů tak, aby ČGF byla vnímána 
jako komplexní federace, kde se věnujeme všem gymnas-
tickým sportům.

K tomu, abychom mohli co nejlépe prezentovat právě 
vás, nám prosím posílejte materiály (fotky, videa) 
s krátkým popiskem na email marketing@gymfed.cz. 
Jen tím, že budeme všichni aktivní dokážeme dostat naše 
sporty mezi více lidí. 

Samozřejmě budeme rádi za jakékoliv podněty, komentá-
ře, které bychom mohli zařadit do marketingu.

Těšíme se na vás na jedné z akcí! 
Pro aktuální kalendář klikněte 

Česká gymnastická federace pro vás 
vytvořila e-shop, kde si můžete nově 
vybrat a koupit oblečení i reklamní 
předměty. Stačí kliknout na odkaz! 

Ing. Martin Vlk
Předseda ČGF

MÁTE ZÁJEM O INFORMACE POUZE
ZE SPORTU, KTERÝ VÁS ZAJÍMÁ?

PAK KLIKNĚTE NA SVŮJ SPORT NÍŽE:

WWW.GYMFED.CZ 
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