
OFERTA
DLA FIRM
Tenis ziemny cieszy się ogromną popularnością w świecie ludzi biznesu. 
Po ciężkim dniu pracy sport przynosi rozluźnienie i pozwala patrzeć na trudne sprawy 
z dystansem i "na większym luzie". Treningi z trenerem pozwolą udoskonalić i kontrolować 
technikę uderzeń, poprawią specjalistyczny sposób poruszania się po korcie, wpłyną pozytywnie 
na ogólną motorykę i koordynację. Dodatkowo mecze i treningi tenisowe mogą być 
miejscem spotkań i jednocześnie doskonałą okazją do rozmów na tematy biznesowe 
bez obciążenia typowym, formalnym klimatem.

Sport Factory Park  zaprasza do skorzystania z ofert dla firm, korporacji, przedsiębiorstw. 
Naszą Ofertę pragniemy skierować do wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników, 
którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny. 

Udostępnieniu i korzystaniu z infrastruktury sportowej: 
3 korty kryte całorocznie (ogrzewane zimą, w lecie boki hal są otwierane 
co zapewnia odpowiedni komfort dla graczy)
korty tenisowe o nawierzchni artificial clay
nowoczesne oświetlenie
nowoczesne zaplecza
kawiarnia
usługi naszej kadry trenerskiej 

KORZYŚCI 
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

530 943 907  /  biuro@sportfactorypark.pl  /  www.sportfactorypark.pl 

Wszystkim zainteresowanym firmom proponujemy 
podjęcie współpracy polegającej na :



ul.Szlachecka 24, Brzezie 32-080

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i propozycje. Do każdego zapytania podchodzimy w sposób 
indywidualny. Analizując Państwa potrzeby, wspólnie opracowujemy najlepszą formę programu. 
Nasze indywidualne podejście do potrzeb naszych klientów jest gwarancją najwyższego poziomu 
oferowanych usług.

Zachęcamy do obejrzenia naszych obiektów
i omówienia możliwości współpracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty
zapraszamy do kontaktu biuro@sportfactorypark.pl

TURNIEJE TENISOWE, 
EVENTY SPORTOWE 

W NASZEJ OFERCIE 
DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW 
ZNAJDUJĄ SIĘ:

Wynajem kortów tenisowych
Organizacja zajęć indywidualnych z trenerem
Organizacja zajęć w grupach (od 2 do 6 osób)
Organizacja treningów grupowych dla kobiet 
(zajęcia dedykowane specjalnie dla kobiet, młodych mam 
oraz kobiet nieaktywnych zawodowo)
Organizacja turniejów tenisowych 
Organizacja wyjazdów integracyjnych połączonych z treningiem tenisa 
i elementów treningów ogólnorozwojowych

Zapewniamy:
Profesjonalną organizację, obsługę sędziowską i techniczną rozgrywek
Wyjątkową atmosferę pełną rywalizacji i sportowych emocji
Możliwość uczestnictwa osób o każdym poziomie 
zaawansowania gry w tenisa 
Możliwość zapraszania osób towarzyszących 
– kibiców
Wyjątkowe nagrody 
Uroczystą Galę

PARTNERZY


