
TISKOVÁ ZPRÁVA

Francouzská tenisová federace (FFT) vybrala společnost Wilson 
Sporting Goods jako oficiálního partnera turnaje Roland Garros 

a FFT

Francouzská tenisová federace a společnost Wilson Sporting Goods s potěšením oznamují, 
že bylo uzavřeno nové pětileté partnerství pro turnaj Roland Garros a aktivity FFT. 
Partnerství bude spočívat ve spolupráci na zlepšení zážitků z turnaje Roland Garros pro 
všechny tenisové fanoušky a také v realizaci tenisových projektů po celé Francii. Dohoda je 
dokonalou ukázkou strategie FFT, spočívající ve výběru inovativních a dynamických 
partnerů v oblasti tenisu a tenisového životního stylu.  

Na základě této dohody se společnost Wilson stává oficiálním partnerem turnaje Roland Garros 
pro míče a vyplétací servis. Wilson dodá pod společnou značkou nové míče pro vrcholové 
tenisty, které jsou navržené speciálně pro slavné antukové kurty areálu Roland Garros. Nové 
míče budou používány při všech zápasech během turnaje Roland Garros a od roku 2020 také v 
rámci jiných aktivit před turnajem. Společnost Wilson také na turnaj Roland Garros zajistí účast 
svého renomovaného týmu vyplétačů, aby měli hráči při turnaji zajištěn prvotřídní servis. 

Kromě vybavení dodávaného na turnaj, představí společnost Wilson a FFT řadu luxusních 
produktů pod společnou značkou Wilson/Roland-Garros. Produkty budou kombinací elegance a 
vysoké kvality a kromě tenisových míčů budou v nabídce rakety, struny, tenisové tašky a mnoho 
dalších doplňků. Tenisoví fanoušci si budou moci produkty pod společnou značkou zakoupit na 
Stadionu Rolanda Garrose během pařížského grandslamu, online v e-butiku Roland Garros a 
v globální prodejní síti společnosti Wilson od ledna 2020.  

Během turnaje otevře společnost Wilson prodejní prostor, ve kterém bude možnost prakticky si 
výrobky vyzkoušet. Zde také návštěvníci Stadionu Rolanda Garrose získají více informací o 
značce a její vizi a budou si moci vybrat z obsáhlé kolekce inovativních tenisových produktů 
Wilson. Wilson také své vybavení poskytne tenisovým fanouškům pro nejrůznější tenisové 
aktivity v zóně Ten ‘Up FFT. 

Mimo jiné, budou Wilson a FFT společně spolupracovat na dynamických způsobech, jak rozšířit 
zážitky z Roland Garros prostřednictvím digitálních a experimentálních aktivací do celého světa. 

Kromě partnerství pro turnaj Roland Garros se společnost Wilson stává i oficiálním partnerem 
FFT a oficiálním dodavatelem míčů pro tenisová mistrovství Francie, a bude se tedy aktivně 
podílet na nejrůznějších programech jako „Raquettes FFT“, „Fête du Tennis“, „Tennis à l’école“, 
„Galaxie Tennis“, „classement tennis“ nebo „Tournois Multi-Chances“ (TMC).
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„Jsme pyšní, že můžeme společnost Wilson přivítat jako oficiálního partnera turnaje Roland 
Garros a Francouzské tenisové federace. Toto partnerství, které vzniká na dlouhou dobu, je 
založeno na společných hodnotách, jakými jsou kvalita nebo inovace. Tato dohoda s celosvětově 
známou značkou Wilson zviditelní turnaj Roland Garros v mezinárodním měřítku a zároveň 
přivede Francouze k tenisu, zejména ty mladé, kteří představují budoucnost našich klubů,“ 
vysvětluje Bernard Giudicelli, prezident Francouzské tenisové federace.

„Z partnerství s FFT je společnost Wilson naprosto nadšená,” říká Hans-Martin Reh, generální 
ředitel Wilson Racquet Sports. „Naše vášeň a odhodlání vytvářet pro hráče co nejlepší podmínky 
na antuce, je v souladu s posláním FFT, takže toto partnerství je od samého základu velmi 
autentické. Z pozice inovativní značky zaměřené na design, která zároveň trvale usiluje o rozvoj 
našeho sportu, nás dále velmi těší prozíravý přístup FFT, která se snaží rozšiřovat povědomí o 
turnaji Roland Garros po celém světě.“
 
 
O turnaji Roland Garros
V očích sportovních fanoušků, a samozřejmě také široké veřejnosti, je Roland Garros mimořádná 
událost, která se těší obrovské prestiži a kterou si nikdo nechce nechat ujít. V roce 2019 přilákal turnaj 
více než 520 000 diváků a vysílal se do 222 zemí po celém světě, což potvrzuje jeho postavení 
prvotřídní mezinárodní sportovní události. Roland Garros, organizovaný Francouzskou tenisovou federací, 
je jediný grandslamový turnaj hraný na antuce, jednom z nejstarších a nejvznešenějších povrchů v 
historii tenisu.

O společnosti Wilson Sporting Goods
Společnost Wilson Sporting Goods Co.     sídlící v Chicagu je dceřinou společností Amer Sports a 
jedním z předních světových výrobců špičkového sportovního vybavení, oblečení a doplňků. 
Společnost Wilson je světovým lídrem v oblasti tenisových potřeb a při vývoji produktů využívá 
zkušeností hráčů, čímž dává inovacím tenisového vybavení nový rozměr. Díky svému odhodlání 
vytvářet produkty, které umožní sportovcům na všech úrovních podávat ty nejlepší výkony, si 
společnost Wilson vydobyla pozici lídra v oblasti sportovního zboží.
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