BUSINESS REGATA@ vznikla v roku 1999. Ani sme sa nenazdali a podujatie oslávilo svoj 20.
ročník.
20 rokov sa firemné tímy stretávali v priateĺskych ( občas poriadne adrenalinových ) súbojoch,
niekedy v krutom vetre, inokedy v nekonečnom bezvetri si hrdo bránili svoje pozicie.
Večer sme spoločne zasadli k stolom v družnej atmosfére. Dobré jedlo, kvalitné vinko a pohoda
bola vždy rovnako dôležitá ako korektne pripravená športová časť pretekov. Od prvého ročnika
sme dbali na profesionálnu úroveň pretekov a výber tých najlepšich spolupracovnikov akými zaiste
boli aj top medzinarodni rozhodcovia, perfekcioisti Denis, Alen a večne usmiaty Dragan.
Veĺka vďaka,česť a sláva patri všetkým zúčastneným posádkam a pretekárom, všetkým viťazom a
každému, kto k pretekom svojou energiou, nápadmi a účasťou prispel.
Krásne roky pod napnutými plachtami priniesli aj nutnú “únavu” a potrebu refreshu, ktorý by dodal
pretekom novú energiu a pritom si preteky zachovali kvalitu a osvedčený koncept Business regaty@. ( Btw. teší nás fakt, že je nápad a koncept našej regaty bol natoľko dobrý, že “inšpiroval”
aj vznik mnohých podujati v neskoršich rokoch s identickým, či veľmi podobným konceptom a
termínom.)
Odpoveďou na výzvu AKO ĎALEJ bola ponuka spolupráce s osvedčeným kvalitným pretekom,
rakúskym Business Cupom, ktorý má za sebou úspešných 23. ročníkov. Konceptom + kvalitnou
organizáciou je ideálnym partnerom pre podujatie Business regata@. Bude nám cťou, byť v roku
2019 jeho súčasťou a posunúť tak latku atraktívnosti podujatia Business regata ešte vyššie.
V kategórii BAVARIA 45 ( one design, s povoleným genakerom) sa stretnú slovenské lode o súboj
o trofej Business regaty a súčasne budú hodnotené v medzinárodne obsadenej kategórii BAVARIA 45.
ČO JE BUSINESS CUP?:
Úspešné a známe preteky firmných posádok s medzinárodnou účasťou v organizácii rakúskeho
Pitter YACHT a kooperácii s chorvátskymi partnermi. Dosiaĺ sa konalo 23.ročníkov podujatia.
Účastníci posádok sú z radov zamestnancov až po generálnych riaditeľov firiem. Posádky sú
zmesou skúsených pretekárov a rekreačných jachtárov. Tímy súťažia vo viacerých kategóriách.
Športová a súčasne uvoľnená atmosféru poskytuje priestor pre spojenie podnikania so športovými
zážitkami a doprovodnými spoločenskými eventami. Účastnícke tímy sú z 6 krajín.
Tešíme sa na stretnutie s vašim firemným tímom na podujatí Business Regata BUSINESS
CUP 2019 dňa 1.6. 2019 v Biograde !

Účastníci predošlých 20tich ročníkov podujatia BUSINESS REGATA (spolu viac než 80 firiem,
napr):
Datalan, PPA Control, Idona, Slovenská plavba a prístavy, Xenex, Krátky Global, Elektrovod,
Schrack, Nokia, Swan, Honda BB, Audi, BMW, UPS, Siemens, Markiza, Q holding, Fleming Europe, Delta Defence, MS Agency, Korektstav, AZ Stav, Novis, Micronet, Vesna Interiors, Az car,
AZ Stav, Netmont, Ideal Standard, Danicon, Televízia Markíza, rádio Expres, Hospodárske noviny,
Bristká obchodná komora...a mnohí ďaľší.

