
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 9. 2015 

 

Den s Fleetem poprvé do Zlínského kraje  

Tour de Fleet 2015, celostátní setkání manažerů českých firem pro správu vozových parků a jejich 

dodavatelů, pokračuje ve čtvrtek 1. října akcí Den s Fleetem ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště. Bude to poprvé, co Den s Fleetem navštíví Zlínský kraj.   

„Velmi nás těší, že Tour de Fleet 2015 zavítá do kraje Tomáše Bati a dalších skvělých podnikatelů a 

podniků včetně toho, který naši akci hostí. Když jsme zhruba před rokem začali vytvářet koncept Tour 

de Fleet, vytkli jsme si za cíl uspořádat alespoň některý ze Dnů s Fleetem přímo v prostorách 

konkrétní firmy. Ve Starém Městě se to podařilo. Areál společnosti REC Group, která se zabývá 

komplexní činností v oblasti likvidace a druhotného zpracování odpadů, je velmi originální, a navíc má 

i skvělé konferenční zázemí. Důležité je, že přijíždíme představit problematiku správy vozových parků 

do regionu, v němž jsme dosud nebyli a který má současně z hlediska firemních aut velký potenciál,“ 

říká Martin Mensa, ředitel společnosti Club 91, s.r.o., která Tour de Fleet 2015 organizuje. 

Letos je to již pátá zastávka Tour de Fleet a současně i poslední Den s Fleetem, protože ta úplně 

poslední akce se koná pod názvem Fleet Festival Praha v hlavním městě a má již spíše konferenční 

charakter. Součástí pražského kola je i galavečer udílení cen ALD Automotive Fleet Awards a Hankook 

Firemní auto roku 2015, což bude úplná tečka za letošním „fleetovým rokem“ v podání časopisu 

FLEET. 

I veřejnost může hlasovat o nejoblíbenější Firemní auta roku ve speciální kategorii na internetu, a to 

na adrese www.firemniautoroku.cz. 

Firmy mohou stále bezplatně nominovat své produkty a služby do ankety ALD Automotive Fleet 

Awards pomocí formuláře na adrese www.fleetawards.cz. 

Příští akce: 

Den s Fleetem 2015 – Staré Město u Uherského Hradiště 
Celostátní setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků a dodavatelů odvětví 
Datum konání: 1. října 2015 
Program od 9:30, registrace od 8:30 
REC Group, kongresové centrum 
Brněnská 1372 
Staré Město u Uherského Hradiště 
www.recgroup.cz/kongresove-centrum 
 
Pro případné další informace, prosím, kontaktujte: 

Martin Mensa 
managing director 

Club 91, s.r.o. 
5. května 9 
140 00 Praha 4 

http://www.firemniautoroku.cz/
http://www.fleetawards.cz/
http://www.recgroup.cz/kongresove-centrum


 

 
 

Tel.: +420 261 221 953 
Fax: +420 241 403 333 

E-mail: martin.mensa@club91.cz 

www.club91.cz  
www.iFLEET.cz 
www.Pneurevue.cz  
www.Truck-Business.cz  
www.FleetAwards.cz 
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