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Prípadová štúdia projektu ENDURANCE 

 

Základné informácie 

Spoločnosť Sono grupa d.o.o. z chorvátskeho mesta Poreč bola založená v roku 2009. Je to 

medzinárodne veľmi aktívna spoločnosť, ktorá má veľa klientov z celej Európy. Zakladateľom je bývalý 

amatérsky futbalista, ktorý je slobodný a má 40 rokov. Ako amatér hrával futbal v regionálnej lige, kde 

spoznal veľa priateľov a športovcov, od ktorých dostal nápad na podnikanie. 

 

Profil spoločnosti 

Hlavnou úlohou spoločnosti je zastupovať hráčov, organizovať prípravy a turnaje. Zámerom bolo 

rozvíjať športovú turistiku v regióne a pomáhať hráčom pri prestupoch do zahraničných klubov. 

Hlavní klienti sú z oblasti futbalu a hádzanej. Väčšinou sú to rôzne kluby, cestovné spoločnosti, 

dopravné spoločnosti, rôzni lekári a špecialisti na regeneráciu hráčov. Špecifikom spoločnosti je, že 

ponúka špecifické služby pre každého a pomáha pri realizácii všetkých druhov intelektuálnych služieb 

a propagácie, poskytovaní právneho poradenstva a lekárskeho dohľadu nad hráčmi, čo je veľmi 

dôležité, pretože hráči sú často odkázaní sami na seba alebo nie sú dostatočne informovaní. Tiež 

poskytuje kompletný servis pri organizácii príprav a turnajov pre kluby z celého sveta. Väčšina 

partnerov je z Chorvátska, ale aj z okolitých krajín regiónu. Všetky služby sa týkajú rôznych športov, 

ale zatiaľ najmä futbalu, hádzanej a čiastočne aj basketbalu. 

Veľkou výhodou je, že v prostredí, v ktorom spoločnosť operuje je veľmi dobrá športová infraštruktúra, 

výborné ubytovacie zariadenia (hotely, apartmány, kempy), výborná geografická poloha Istrie, blízko 

autobusových staníc a niekoľkých letísk vzdialených od 50 do 250 km. 

Spoločnosť vznikla po rozhovoroch s mnohými priateľmi a športovcami, ktorí mali zlé skúsenosti a veľa 

problémov pri organizovaní výletov, príprav a tréningov svojich klubov. Okrem toho bolo potrebné, 

aby mladí hráči mali zastúpenie a pomoc pri prestupoch do zahraničných klubov. 

Veľkou výhodou a oporou zakladateľovi spoločnosti boli skúsenosti získané v športe, poznanie 

spôsobov a zvykov myslenia hráčov a trénerov, s ktorými sa vďaka športu stretol, rady a skúsenosti od 

mnohých priateľov, ktorí sú sami vrcholovými a amatérskymi športovcami. 

 

 

Poznámka: Táto prípadová štúdia bola vypracovaná na základe dostupných primárnych a sekundárnych 

materiálov. Odráža názory autorov a slúži na vzdelávacie a výskumné účely. Autori nepodporujú ani 

neodporúčajú žiadne konkrétne spoločnosti, výrobky, služby alebo osoby, ktoré sú v nej uvedené. 
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