


Před 30 lety se zrodila cestovatelská legenda. 

Tatra kolem světa (1987-1990) lidem rozšířila 

obzory a dodnes na ni vzpomínají tisíce lidí. Pod 

patronátem Stanislava Synka, posledního žijícího 

člena původní posádky, jsme se s týmem 

nadšenců rozhodli příběh Tatry oživit.

Náš příběh



Naše hlavní cíle

Původní expedice v 
lidech zažehla touhu 

po cestování a po 
poznávání. Tuto 

pochodeň jsme se 
rozhodli nést dál, 
chceme v lidech 

rozdmýchávat touhu 
objevovat a 

překonávat hranice, 
třeba i ty své.

Tatra kolem světa 2 je 
expedice za poznáním 
- jak žijí jiné kultury, 

jaké jsou jejich 
hodnoty, co je dělá 

šťastnými? Chystáme 
pro vás články, seriály 

a mnoho dalšího.

Tatra kolem světa 2 si 
klade za cíl šířit dobré 
jméno České republiky 

a propagovat 
tuzemské i 

nadnárodních značky.

Oživit legendu Poznávat svět autenticky Šířit dobré jméno



Kdo jsme

Technický specialista na vozy Tatra Ing. 

Petr Holeček během dvanácti let najezdil 

v Tatrách stovky tisíc kilometrů, a to v 

náročném terénu africké Angoly.

Marek Havlíček je v dobrodruh, 

cestovatel a spisovatel. Dohromady ujel 

po světě přes čtyři sta tisíc kilometrů, a to 

v autě, dodávce a na motorce.

Zakladateli projektu jsou Marek Havlíček a Ing. Petr Holeček. Ale realizace expedice 

by se neobešla bez řady odhodlaných nadšenců, dobrovolníků a profesionálů.



Kudy pojedeme

Druhá etapa (Jižní Amerika): 

tato etapa bude trvat 5 

měsíců, bude na ní ujeto 

přibližně 40 000 km a 

projedeme 8 zemí.

Start 
expedice
02/2020

První etapa (Euro-Asie): tato 

etapa bude trvat 9 měsíců (na 

evropském kontinentu max. 2 

měsíce), bude na ní ujeto 

přibližně 70 000 km a 

projedeme 22 zemí.

Expedice Tatra kolem světa 2 se bude skládat ze 4 etap, mezi kterými jsou naplánovány 

přesuny přes oceán lodí. Start a cíl expedice je v Praze a na cestě budeme 3 roky.

Čtvrtá etapa a návrat domů 

(Afrika): tato etapa bude trvat 

9 měsíců, bude na ní ujeto 

přibližně 80 000 km a 

projedeme 29 zemí.

Třetí etapa (Severní & 

Střední Amerika): tato etapa 

bude trvat 8 měsíců, bude na 

ní ujeto přibližně 80 000 km a 

projedeme 10 zemí.

5 kontinentů 
69 států  

270 000 km



Čím jedeme
Samozřejmě vozem Tatra! Našli jsme vhodný vůz, upravili 

podvozek a nyní budujeme nástavbu. Ta bude vybavena 
kuchyní, sprchou, toaletou, úložnými prostory, atd.



Podporují nás

Známé osobnosti:

Stanislav Synek
původní člen expedice Tatra kolem světa 

Martin Kolomý
jezdec Rallye Dakar 



Financování

10%

30%

30%

30%

Region 1Rozpočet

Kalkulace této tříleté 

cesty je

25 milionů korun.

12% crowdfunding 

30 – 40% partneři

30 - 40% účastníci expedic

8 - 28% vlastní zdroje



Staňte se 
naším 

partnerem.



Co Vám můžeme nabídnout
• tisková konference s původním a novým expedičním vozem Tatra

• test expedičního vozu na polygonu

• výstavy a turné s dokončeným expedičním vozem po České republice

• slavnostní start expedice

• webová stránka Tatra kolem světa 2

• Facebook Tatra kolem světa 2 (aktuálně téměř 30 000 fanoušků)

• Instagram Tatra kolem světa 2 (aktuálně více než 2 000 sledujících)

• podepsaná smlouva o mediálním partnerství s TV Prima ZOOM a smlouva na 

pravidelné týdenní vstupy z expedice, cestovatelský seriál a film

• sjednaná spolupráce s rádiem Český rozhlas
Média a periodika

Web & Sociální sítě

Eventy



Proč být partnerem

• své partnery si pečlivě vybíráme a budeme spolupracovat pouze 

s důvěryhodnými a kvalitními značkami

• partner projektu spojí své jméno nejen s existující tradicí, ale i 

unikátním projektem

• partner se zapíše do povědomí cílové skupiny - cestovatelé, 

dobrodruzi, auto-moto fanoušci

• propojení projektu a partnerů s velvyslanectvím v daných 

zemích – možné eventy, mediální podpora, lokální televize, atd.



Formy partnerství

Generální 
partner

Hlavní
partner

Další 
formy 

partnerství



Generální partner

• dominantní prostor na propagaci Vaší společnosti na obou stranách expedičního vozu

• umístění loga Vaší společnosti na týmovém oblečení

• umístění loga Vaší společnosti v tištěných propagačních materiálech

• zahrnutí Vaší společnosti jako generálního partnera do mediálních výstupů o expedici

• umístění loga Vaší společnosti do úvodu videí o expedici (propagační videa, informační 

videa, seriály, film)

• prezentace loga Vaší společnosti na homepage www.tatrakolemsveta2.cz (logo bude 

viditelné hned při načtení stránky)

• prezentace loga Vaší společnosti v úvodní fotografii na homepage FB stránky expedice

• unikátní hashtag pod každým příspěvkem na Instagramu (#firmakolemsveta)

• možnost podílet se na tvorbě marketingového plánu

• možnost vytvoření určité etapy přímo na míru Vašemu týmu jako teambuilding

Cena
k jednání

Částečné 
pokrytí 
ceny 

formou 
barteru.

http://www.tatrakolemsveta2.cz/


Hlavní partner

• velký prostor na propagaci Vaší společnosti na střeše expedičního vozu cca

200 x 600cm (viditelný ve velmi oblíbených záběrech z dronu) NEBO Velký prostor na 

propagaci Vaší společnosti na obou stranách expedičního vozu cca 300 x 1100cm

• umístění loga Vaší společnosti na týmovém oblečení

• umístění loga Vaší společnosti v tištěných propagačních materiálech

• zahrnutí Vaší společnosti jako hlavního partnera do mediálních výstupů o expedici

• umístění loga Vaší společnosti v závěru videí o expedici (propagační videa, informační 

videa, seriály, film)

• prezentace loga Vaší společnosti na homepage www.tatrakolemsveta2.cz

• prezentace loga Vaší společnosti na homepage FB stránky expedice

• možnost vytvoření určité etapy přímo na míru Vašemu týmu jako teambuilding

Cena
k jednání

Částečné 
pokrytí 
ceny 

formou 
barteru.

Velikost loga u hlavních partnerů je menší než u generálního partnera.
Hashtag (#) hlavních partnerů je umístěn u cca 80% příspěvků.

http://www.tatrakolemsveta2.cz/


Další formy partnerství
Hlavní sponzor 

• umístění loga Vaší společnosti na jedné straně expedičního vozu cca 400 x 800
• hashtag & uvedení pod záložkou podporovatelé

Sponzor
• umístění loga Vaší společnosti na jedné straně expedičního vozu cca 250 x 600
• hashtag & uvedení pod záložkou podporovatelé

Podporovatel
• umístění loga Vaší společnosti na jedné straně expedičního vozu cca 250 x 250
• hashtag & uvedení pod záložkou podporovatelé

Cena
k jednání

Pokrytí 
ceny 

formou 
barteru



Kontaktujte nás 
Chcete se stát partnerem expedice a vydat se s 

námi na cestu kolem světa? 

Kontaktujte zakladatele:

 

Marka Havlíčka

marek@tatrakolemsveta2.cz

+420 777 000 009

Ing. Petra Holečka.

petr@tatrakolemsveta2.cz

+420 725 833 088

 

www.tatrakolemsveta2.cz

mailto:marek@tatrakolemsveta2.cz
http://www.tatrakolemsveta2.cz/
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