BPA sport marketing a.s. a Hokej.cz ve spolupráci s Českým svazem
ledního hokeje spustili v září 2015 projekt HOKEJKA, projekt má dnes
více než 80.000 členů!
Díky zapojení hokejového hnutí do projektu HOKEJKA budeme mít možnost zrychlit informovanost v rámci celého hokejového dění v České
republice (ve spolupráci s ČSLH) – např. o vzniku nových metodických materiálů, poskytování tipů na individuální přípravy malých hokejistů či
hráčů, správné stravování, možnosti regenerace atp. To vše ve spolupráci i s profesionálními hráči, trenéry, fyzioterapeuty a poradci.
Tyto informace mohou být velmi užitečné zejména pro rodiče malých hokejistů ale i pro jednotlivé hráče. Pro rodiče HOKEJKA připravuje další témata, jak
propojit sport se vzděláním, popřípadě připojí tipy a informace o doplňkových sportech. Mimo tato témata je cílem též pomoci jak hráčům tak i rodičům
s financováním hokejových příprav a zápasů, které rodiče i hráči musí nést, a to ve spolupráci s partnery ledního hokeje, kteří do projektu vkládají finanční
bonusy pro jednotlivé členy.
Proč je potřeba se do HOKEJKY registrovat?
Registrace je nutná z několika důvodů. Předně aby HOKEJKA mohla přinášet relevantní informace, ale i výhody. Aby mohla jednotlivým skupinám přinášet
hmatatelnou konkrétní podporu a jakoukoliv pomoc s financováním jejich sportovní činnosti, potřebuje o každém členovi vědět trochu více, než jen jméno a
e-mail. Informaci o správném stravování v juniorském věku, či o možnosti speciálního tréninku, nebude HOKEJKA posílat 40letému fanouškovi, kterému jde
o sledování hokejových přenosů.
Podpis na přihlášku…
Podpis je nutný pro registraci, jelikož HOKEJKA pracuje s osobními údaji. Vstup do HOKEJKY je dobrovolný a ZDARMA. Každý člen se z HOKEJKY může
kdykoliv odhlásit bez jakýchkoliv sankcí či problémů. Vše probíhá v rámci platné legislativy.
Registrační karta…
Karta je nositelem ID člena HOKEJKY. U některých projektů bude též sloužit jako ID karta ke vstupu na akci atd. HOKEJKA ID členům umožní čerpat
veškeré výhody, které každý člen nalezne po přihlášení do svého účtu.
Členy HOKEJKY budeme průběžně informovat o aktuálních akcích a výhodách formou HOKEJKA NEWS.
HOKEJKA bude také operativně reagovat na přání členů HOKEJKY a obsah rozšiřovat.
V současné době připravujeme nové webové stránky, v tuto chvíli tyto základní informace naleznete na www.registrace.hokejka.cz .
V případě jakýchkoliv dalších dotazů Vám budeme rádi nápomocni!
Vítejte v hokejové rodině!
Tvá HOKEJKA

O projektu HOKEJKA (bodově)…

HOKEJKA je komunita fanoušků a partnerů českého hokeje, hokejových klubů, hráčů a rodičů dětí, kteří již hokej hrají
či o hře teprve uvažují.

Projekt HOKEJKA odstartoval v září 2015, v červenci 2016 je členů již přes 80 tisíc!
Aktuální VÝHODY pro členy projektu HOKEJKA:
 zajímavé, užitečné a exklusivní informace z českého hokeje, např. změny herního a přestupního
řádu, sledování trendů správné životosprávy, regenerace a rehabilitace atd.
 výhodné nabídky hokejové výstroje a potřebných doplňků včetně výživových,
 finanční výhody od partnerů HOKEJKY:
 SALMING: 200,- Kč / na cokoliv, bez omezení – nákup přes e-shop,
 GONGSHOW: 200,- Kč / na cokoliv, bez omezení – nákup přes e-shop,
 mojehokejka.cz: 1.000,- Kč / na cokoliv, bez omezení – nákup přes e-shop,
 BAUER: 300,- Kč / na produkty zn. Bauer, na cokoliv, bez omezení – nákup v kamenných
obchodech,
 STŘÍDA SPORT: 300,- Kč k nákupu nad 1.000,- Kč,
 HEJDUK SPORT: 300,- Kč k nákupu nad 2.000,- Kč + 3x broušení bruslí zdarma,
 JB SPORT: 200,- Kč / na cokoliv, bez omezení – nákup v kamenných obchodech,
 JÁGR TEAM: 300,- Kč k nákupu nad 1.000,- Kč – nákup v kamenných obchodech,
 Lékárna.cz : 100,- Kč / na cokoliv, bez omezení – nákup přes e-shop,
 X-hokej: 200,- Kč k nákupu nad 1.000,- Kč – nákup přes e-shop,
 KAPPA: 300,- Kč k nákupu nad 2.000,- Kč; kamenné obchody,
 FAN SHOP národního týmu: 200,- Kč k nákupu nad 1.000,- Kč,
 přednostní nákup vstupenek (HOKEJKA TICKET) na reprezentační zápasy,
 HOKEJKA TV - bezplatné sledování streamů všech zápasů Tipsport extraligy ledního hokeje,
magazínu HOKEJKA a video obsahu z hokejového dění,
 tréninky a bruslení s hráči reprezentace (již úspěšně proběhlo v O2 areně, v Třinci a ve Vítkovicích),
 akce pro rodiče s dětmi (s velkým zájmem proběhly narozeniny HOKEJKY v parku Mirakulum, kdy
členové měli pro své děti vstup na celý den zdarma!),
 soutěže o atraktivní ceny (v současné době probíhá soutěž s Eurolines o obousměrnou jízdenku),
 a mnoho dalšího!

