
Den saunování
Saunová noc 

9. Ročník

2.11. - 10.11.2019        



 Cílem kampaně je: 

Osvěta správného, zdravého 
a pravidelného saunování

Představení zážitkového saunování, 
saunových ceremoniálů a práce saunérů 
– saunových animátorů

Ukázka nových procedur, novinek pro 
zážitkové saunování

Zvýšení návštěvnosti saun a saunových světů
Upozornit na start saunové sezóny 

a nabídku možností saunování v celé ČR
Prezentovat saunování jako součást zdravého 

životního stylu v médiích



 Představení kampaně

Týden nebo Den saunování se pořádá již od 
roku 2011, vstupuje tedy do 9. ročníku 
celorepublikové podpory saunování

Kampaň pořádá Česká asociace saunérů
Týden saunování spolupracuje s řadou 

mediálních partnerů
Připojit se může každý provozovatel 

– každá sauna, saunový svět, 
hotelový resort nebo aquapark. 



 Možnosti spolupráce 
pro provozovatele

Základní připojení ke kampani 
je možné již za 990,- Kč pro členy ČAS je 
zdarma!

Verze PROFI zajistí vyšší zviditelnění a řadu 
marketingových aktivit, PR servis
 Cena spolupráce v této kategorii je pro 

provozovatele 3.900,- Kč /za lokaci
pro členy ČAS jen 2.900,- Kč
případné další pobočky  + 1.000,- Kč za pobočku

 Registrace / přihláška je zde

https://goo.gl/forms/tSnaicxOwaokpWbb2


 Co získáte v rámci spolupráce
 Základní varianta

Možnost připojení k celorepublikové kampani 
s možností využití pro vlastní propagaci v regionu

Možnost využít logo projektu a prezentaci
Zařazení Vašeho centra do databáze

 Prof varianta zajistí navíc
Vyšší zviditelnění ve výstupech kampaně
Vyšší formu podpory v PR – např. zmínění v tiskové 

zprávě, citace, rozhovor atd. 
Samostatný PR článek na WellnessNoviny.cz
Produkční podporu s možností on-line konzultace
Tiskovou zprávu k využití
Materiály na Tiskové konferenci



 Výstupy kampaně
Webové stránky a FB, mapa s prezentací zapojených 

saun a saunových světů
Články v tisku, rozhovory, informace v médiích
Tisková konference 
Spolupracující provozovatelé mohou nabídnout:

Saunovou noc nebo saunové dny 
Výhodnější vstupné nebo jinou výhodu pro návštěvníky
Speciální programy, saunové ceremoniály, beauty program, 

peelingové procedury, aromaterapii nebo speciální rituály s 
vykuřovadly

Přednášky nebo diskuse na téma zdravé saunování
Den otevřených dveří, možnost prohlídky sauny
Přednášky ve školách, aktivizace školek
Speciální permanentky, karty nebo možnost nákupu 

pravidelné návštěvy sauny se slevou
Soutěž o vstupenky, permanentky, oživení sociálních sítí atd. 



 Kontakty

Saunový Mág Pavel Hofrichter
603 840 883
hofrichter@saunovymag.cz

Michaela Schönová, produkční
724 710 632
michaela@sauneri.cz  

 Reference
 Týden saunování 2011-2018
 SaunaFest 2013-2018
 Sauna Herbal Cup 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
 Aquamánie a celá řada dalších akcí
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