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Sportisimo, největší řetězec se sportovním vybavením na tuzemském trhu, spustilo svou 

předškolní kampaň. „Naši to s náma nemaj lehký”, říkají děti ve spotu. 

 

Na televizních obrazovkách i na YouTube vybízí ode dneška video spoty sportovního řetězce k nákupu 

dětských a juniorských věcí do školy i na hřiště. Jedou na notě klasických rodičovských trápení s tím, že 

dětem je neustále všechno malé a své oblečení ani boty vůbec nešetří.   

 

„Protože věci do školy pořizují primárně rodiče, při přípravách letošní kampaně jsme se vžili hlavně do jejich 

kůže. Shrnuli jsme to nejčastější, co jim při blížícím se závěru letních prázdnin naskakuje na mysl. Ve spotech 

ukazujeme aktivní děti při běžných školních i mimoškolních aktivitách, protože víme, že hlavně takovým 

školákům máme co nabídnout,” říká Zdeněk Morávek, marketingový ředitel Sportisima. 

 

BTS videa sportovního giganta vznikla ve spolupráci se zlínskou produkcí Bumerang Film. Čeští a 

slovenští zákazníci Sportisima je uvidí na YouTube i v televizi, na stanicích Prima Group. V Rumunsku a 

Maďarsku poběží na YouTube. Zmíněný námět se pak objevuje také v POS/POP komunikaci a v rádiu. 

Pro autentičnost nehrají ve spotu herci, ale mladí aktivní sportovci. 

 

Ukázka TV spotu – klik. 

Ukázka YTB spotu – klik.  

Making of krátký dokument – klik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Monika Hořínková 

horinkova@sportisimo.cz 

+420 721 466 927 
 

 

O Sportisimu 

Největší řetězec se sportovním zbožím Sportisimo vyrostl z malé firmy založené v roce 1999. Aktuálně má firma celkem 185 obchodů, z toho 105 je v 

České republice a další jsou na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Polsku a Bulharsku. Vyjma prodejen a e-shopu zastřešuje holding také výhradní 

distribuci několika značek, jakými jsou třeba Umbro, O´Neill nebo Lotto. Současnými majiteli sportovního giganta jsou Thai Ngoc Nguyen, Do Hong 

Son, Martin Kúšik a Pavel Vajskebr. Pod jejich taktovkou zvýšilo Sportisimo ve finančním roce 2018/2019 tržby za prodej zboží o téměř 11 % na 8,4 

miliardy korun. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hQ7q3NgMPN0
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