
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 29. 9. 2016 
 
Pardubice budou „vrcholem sezony“ 
Seriál Tour de Fleet 2016 pokračuje ve čtvrtek 6. října pátým letošním podnikem v Pardubicích – 
konkrétně v Golf & Spa Resortu Kunětická Hora. Historicky nejstarší hostitelské místo fleetových 
akcí časopisu FLEET (první Den s Fleetem se tu konal na podzim 2010, a od té doby každý rok 
nepřetržitě) je oblíbené pro výhodnou polohu, skvělé zázemí a pohodovou atmosféru.  
 
„V úspěchu pardubického Dne s Fleetem se určitě zrcadlí jeho dlouhá tradice a předešlých šest 
zdařilých akcí, nicméně my nelitujeme toho, že akce zasazujeme do zcela nových míst, která si svou 
tradici možná vybojují v budoucnu,“ říká vedoucí vydavatelství Club 91, s.r.o. Martin Mensa a dodává: 
„Domnívám se, že se Tour de Fleet pomalu dostává do formátu, v jakém jsme ji chtěli mít. Zatímco 
v minulosti byly naše akce více o image a výpravě, nyní se posouvají stále více do ryze obchodní 
roviny. Víme o konkrétních obchodech, které se na našich akcích zrodily, máme velmi kladné ohlasy 
na odborný a tematický program. Dokázali jsme, že i panelová diskuze o pojištění může být velmi 
poutavá a lidem hodně dát. Máme skvělé reakce na organizaci testovacích jízd, velmi oceňována je 
možnost rezervace on-line. Na jediné akci se nyní uskuteční 300 – 500 testovacích jízd, z nichž až 50 
% je sjednaných po internetu ještě před akcí. Dlouhodobě musíme hledat optimální rovnováhu mezi 
informativní a obchodní složkou akcí, aby byla Tour de Fleet  atraktivní jak pro fleetové firmy, tak pro 
naše partnery.“ 
 
Do Pardubic je letos přihlášeno na 300 zástupců fleetových společností a celkem na 450 hostů. 
Připraveno bude 125 testovacích vozidel 24 značek. Partnerů se představí dohromady na pětadvacet. 
Zájemci z řad manažerů fleetových firem se však mohou stále hlásit na webu www.ifleet.cz, 
registrace je nezbytná (na mapce ČR klikněte na Pardubice). K testovacím jízdám některých modelů je 
možné se přihlásit on-line na adrese www.testujauto.cz (jděte na > Objednávka podle události). 
 
Info o akci:  
Den s Fleetem 2016 Pardubice 

Celostátní setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků a dodavatelů odvětví 

Hlavní témata: Servis vozového parku, Zimní pneumatiky  

Datum konání: 6. října 2016 

Program od 9:30, registrace od 8:30 

Golf & Spa Resort Kunětická hora 

Dříteč 155 

533 05 Dříteč 

www.grkh.cz 

 
Následující akce: 

Fleet Festival Praha a Fleet Gala 2016 

Celostátní odborná konference a galavečer udílení cen ALD Automotive Fleet Awards a Hankook 

Firemní auto roku 2016 

Datum konání: 20. října 2016 

Program: 

http://www.ifleet.cz/
http://www.testujauto.cz/
http://www.grkh.cz/


 
 

10.30 – 13.00   Konference Face to Face 

09.00  - 16.00 „Last call“ test event 

19.00 – 22.00 Fleet Gala 

TOP HOTEL Praha 

Blažimská 1781/4 

149 00  Praha 4 – Chodov 

www.tophotel.cz 

 

Pro případné další informace, prosím, kontaktujte: 

Martin Mensa 

managing director 

Club 91, s.r.o. 

5. května 9 

140 00 Praha 4 

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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