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Příloha č. 1: Seznam tabulek  

Tabulka 1: Obsah marketingového plánu 

Tabulka 2: Marketingový mix (4P) 

Tabulka 3:  Složky marketingového mixu: 4P a 4C 

Tabulka 4: Indický večer v rytmu kathaku 

Tabulka 5: Španělský večer v rytmu flamenca 

Tabulka 6: Prostory 

Tabulka 7: porovnání nabízeného produktu společnosti Utancovat se a DancEvent 

Tabulka 8: porovnání nabízeného produktu společnosti Vendula Bollywood dance a 

DancEvent 

Tabulka 9: SWOT analýza 
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Příloha č. 2:  Rolničky (ghungaru), které má tanečník přivázané na 

obou nohách  

 

Příloha č. 3: Anežka Hessová (kathak) 
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Příloha č. 4: Taneční skupina DAMARU 

Tomáš Reindl, Anežka Hessová 

 

Ivana Hessová a Anežka Hessová 
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Příloha č. 5: Catering (menu - Indický večer v rytmu kathaku) 

Studené pokrmy  

Indická kuchyně 

 Kuřecí pakora (kuřecí obalené v těstíčku s indickým kořením) 

 Papadum (placka z rýže a čočky, chips) 3 druhy omáček (mango chutney,  picket, rajta)  

 Česká kuchyně 

 Rajčatový salát s cibulí, vinným octem a pažitkou. 

 Těstovinový salát s cherry tomato a okurkovým dresinkem. 

 Polévky  - Domácí bramborová s houbami. 

 

Teplé pokrmy     

Indická kuchyně 

 Kuře Tikka massala  s jasmínovou rýží 

 Jehněčí kebab s citronovou trávou 

 Kuřecí Seekh kebab (mleté maso s kukuřičnou plackou) 

 Zeleninové rizoto se zeleninou a indickým kořením  

 Filátka z bílé ryby v kokosovém mléce a chilli s basmati smaženou rýží 

 Česká kuchyně 

 Kuřecí řízečky s kyselou okurkou a šťouchané brambory 

 Domácí hovězí hamburger v sezamové housce  

 Hovězí guláš s jihočeským chlebem 

Vegetariánské  

 moučné placky 

 kukuřičné placky 

 Dosa (placka z čočky a rýže) 

 Indický chléb připravovaný v Tandori peci 

 

Moučníky           

 Gylab Jamon (indické koblížky) 

 Mango sorbet s čokoládovou fontánou 

 Domácí jablečný štrůdl s mandlemi  

 

Catering Jana Maliny 
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Příloha č. 6: Seznam a adresy konkurenčních firem 

 

1. DAMARU (http://www.kathak.wz.cz/damaru_main.html) 

 

2. Utancovat se (http://www.utancovatse.cz/) 

 

3. Vendula Bollywood dance (http://bollywood-dance.net/vendula/) 

 

4. Agentura Helas (http://www.helas.org/) 

 

5. Axamit (http://www.axamittravel.cz/axamit-akce-v-cr/) 

 

6. BBA Group (http://www.firemni-akce-event.cz/) 

 

7. Lemon production (http://www.lemons.cz/) 

 

8. Nova Art (http://www.novaart.cz/) 

 

 


