
POZOR, HLEDÁME ČESKÉ a SLOVENSKÉ CK, CA, 
ubytovatele, dopravce a další subjekty p ůsobící v 

cestovním ruchu, kte ří již oslavili, nebo v roce 2007 oslaví 
10. narozeniny.  

CK ATIS organizuje ve st ředu 28.11.2007 v Praze v hotelu KAMPA **** „SETKÁNÍ  DESÁTNÍKŮ“ . Členové 
„KLUBU DESÁTNÍKŮ“ zde, za účasti důležitých médií a osobností působících v legislativě cest. ruchu, dají jasně 
zákaznické veřejnosti na vědomí, že „desetileté rodinné stříbro“ je nejlepší pojištění „desátnických produktů“. 
Podmínkou účasti je prokazatelně min. 10 let existence pod stejným názvem (kopie živnost. listu). Právo 
„desátníka“ je pak užívat loga „10 … a VÍCE let … pro Vás“ k označování svého produktu, prodejního místa, 
katalogu apod. (Rok zahájení činnosti je uveden v „nožičce“ jedničky loga klubu.)  

„ KLUB DESÁTNÍK Ů “ - STÁLICE NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU  

10 LET KVALITNÍCH SLUŽEB SUBJEKT Ů PŮSOBÍCÍCH NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU,  
MŮZE BÝT PRO ZÁKAZNÍKA STEJNOU JISTOTOU JAKO „ZÁKONNÉ  POJIŠTĚNÍ“.  

CK ATIS a.s. z Bruntálu zorganizovala v roce 2000 založení profesního „KLUBU DESÁTNÍKŮ“. Jeho členové jsou 
subjekty působící na trhu cestovního ruchu pod stejným názvem minim. 10 let. Cílem této aktivity je upozornit na 
ně veřejnost, neboť svoji kvalitou a spolehlivostí si již vybudovali tzv. „rodinné stříbro“, a proto mohou pro 
zákazníka znamenat značnou dávku jistoty při výběru své dovolené. Již více než 170 přihlášených cestovních 
kanceláří, cestovních agentur a ubytovatelů splnilo kritéria členství klubu. 

Adresář členů je možné získat , příp. se k členství přihlásit u zakladatele  „KLUBU DESÁTNÍKŮ“ pana Petra Krče, 
obch. ředitele CK ATIS a.s., Fügnerova 7, CZ-792 11 Bruntál, +420 554 787 170, krc@atis.cz  nebo na 
www.atis.cz  

Objasňuji formy členství v Klubu „10“. 

FORMA ČLENSTVÍ V PROFESNÍM „KLUBU DESÁTNÍK Ů“:  

1. PASIVNÍ ČLENSTVÍ – spočívá jednorázovým vstupem v roce přijetí do KLUBU s jednorázovým poplatkem 
1990,- Kč k pokrytí nákladů spojených s registrací, vystavení certifikátu „10“, výrobu příslušných 
samolepek (CZ,A, příp. SK,A,) , s organizací vstupujícího výročního setkání a dalších nákladů. Následující 
rok po vstupu je vždy rokem „aktivního členství“. Neboli, pokud jste se stali jednou registrovanými 
„desátníky“, máte právo používat do ukončení Vaší „desátnické“ činnosti „Certifikát desátníka“ a 
„desátnické logo“ s letopočtem Vašeho vzniku při všech svých marketingových aktivitách ! 
   

2. AKTIVNÍ ČLENSTVÍ - je podmíněno ročním poplatkem 1.990,- Kč na pokrytí nákladů s organizací 
výročního setkání “desátníků“ (hotel **** KAMPA v Praze) s novináři, legislativci, V.I.P a dalšími osobami, 
mající vztah k cestovnímu ruchu a s aktivní „desátnickou“ evidencí. 
Přínos „aktivního členství“ spočívá m.j. v kooperačních marketingových aktivitách daného roku s velkými 
společnostmi - např. QUELLE. Převážně se jedná o přednostní zveřejňování seznamu „aktivovaných 
desátníků“ ve firemních materiálech velkých společností, slevové zapojení do jejich věrnostních systémů 
apod.. Cílem je celoročně maximálně „desátníky“ zviditelňovat a přivést jim z řad těchto marketingových 
partnerů nové zákazníky.  

Vyžádejte si OBJEDNÁVKU ČLENSTVÍ v klubu „10“ na rok 2007 (objednávku možno stáhnout zde ). 

Podmínka členství: prokázání vzniku firmy (kopie ŽL, výpisu z OR apod.) v roce (a před rokem)1997. Může se 
měnit forma podnikání (fyz. os., s.r.o., a.s.) ale název firmy, pod kterým nabízíte své služby musí být stejný !!! 
Pokud víte o dalších adeptech na členství, uvítám předání těchto informací.  

V případě zájmu o členství reagujte prosím obratem zasláním vyplněné OBJEDNÁVKY a kopii prokazujícího 
dokladu data vzniku. Nemůžete-li se setkání zúčastnit, objednejte si alespoň členství v klubu.  

KRČ Petr, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s., +420 554 787 170 


