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Partnerství týmu

HC SLAVIA PRAHA

LOGO PARTNERA NA DRESECH HRÁČŮ

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE
– NEJSTARŠÍ HOKEJOVÝ KLUB V EVROPĚ

Helma
Čelo
Přední pozice

Založen byl v roce 1900 pod názvem SK Slavia Praha. Svůj současný název
nese od roku 1993. Od roku 1994 byl klub pravidelným účastníkem nejvyšší
české soutěže, se ziskem dvou mistrovských titulů. Od sezóny 2015/16 působí
v 1. lize. Domácí zápasy hraje v Praze-Vršovicích, na zimním stadionu Eden.

HC Slavia Praha (celým
názvem: Hockey Club
Slavia Praha) je český
klub ledního hokeje, který
sídlí v Praze.

Límec

Kalhoty
Přední strana

Bližší informace, ceník a technické specifikace na vyžádání.

Zadní pozice

Ramena

Přední strana
dresu
Nahoře (prsa)
Dole
Ramena

Rukáv
Nahoře
Střed
Dole

Štulpny
Nahoře
Dole

Bok (2x)

Helma

Kalhoty
Bok

Zadní strana
dresu
Nahoře
(nad číslo/jméno)
Dole

Kalhoty
Zadní strana
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Partnerství týmu

HC SLAVIA PRAHA

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE
– NEJSTARŠÍ HOKEJOVÝ KLUB V EVROPĚ

LOGO PARTNERA NA LEDOVÉ PLOŠE A MANTINELECH

Mantinel
V záběru TV
Mimo záběr TV

Pruh
na plexiskle
Obranné pásmo
Útočné pásmo

Za střídačkou
13 x 0,6 m

Ledová plocha
Za brankou (6 m2)
Před brankou (4 m2)
Střední pásmo (4 m2)
Kruh pro vhazování

Za trestnou
lavicí
5 x 0,6 m

(pozice generálního partnera)

Ledová plocha
Střední pásmo (9 m2)
Střední pásmo (12 m2)
U modré čáry (6 m2)
Půlkruh pro vhazování

LED panely
Za brankou

Na druhé vlně
5 x 0,6 m

Ledová plocha
Středový kruh
pro vhazování

Bližší informace, ceník a technické specifikace na vyžádání.
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Partnerství týmu

HC SLAVIA PRAHA

DALŠÍ MOŽNOSTI

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE
– NEJSTARŠÍ HOKEJOVÝ KLUB V EVROPĚ

Stadion
Plášť stadionu
(pozice generálního partnera)

Plexisklo
Text, řezaná reklama

Stěna
za brankou
3 x 1m

Cheerleaders
Logo / oblečení

Logo
na tiskovinách
Plakáty
Kalendáře
Vstupenky
Hokejový
bulletin…

Schody
Uvnitř stadionu

Rolba

Bližší informace, ceník
a technické
na vyžádání.

specifika
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ORLI ZNOJMO

Přední část:
plocha
1
2

Zadní část:
plocha
3
4
5

cena

Partnerství týmu
cena

Štulpny:
plocha
1
2

cena

LOGO PARTNERA NA DRESECH HRÁČŮ

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE S “ORLÍM-reklama
SRDCEM”
na helmě
Od sezóny 2011/12 působí v Erste Bank Eishockey Lize, rakouské nejvyšší
soutěži ledního hokeje.
Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

7

7

IV.Reklama na výstroji

- reklama na kalhotách a štulpnách

Orli Znojmo je český klub
ledního hokeje, který sídlí
ve Znojmě. Založen byl
Přední část:
v roce 1933
pod názvemZadní část:
plocha
cena
plocha cena
TJ Sokol Znojmo. Svůj
1
4
současný 2název nese 9
3
od roku 2009.

oji

nebo na dalších částech hokejové výstroje, např.

www.hcorli.cz

Přední část:
Zadní část:
plocha
cena
plocha
mo region. Vaše
reklama cestuje spolu s hráči
po
1
3
2
4
5

Umístěte logo vaší společnosti na dresech Orli Znojmo nebo na dalších částech hokejové výstroje, např.
na helmách, kalhotách nebo štulpnách od ? ,- Kč.
Ideální ke zviditelnění firmy, společnosti či značky i mimo region. Vaše reklama cestuje spolu s hráči po
Helma
celé Evropě!
Přední část
Zadní část
- reklama na dresech
Boční
stěna
Přední část:
Zadní
část:
Boční
strana:
Dres
plocha
cena
plocha
cena
plocha
cena
Přední část
3
4
1
Zadní část
7
5
2
Ramena
6 9

Štulpny
Horní část
Ramena:
Spodní část

plocha

cena

5
6
7
8

Kalhoty
Přední část
Zadní část
- reklama
Boky na kalhotách a štulpnách
Štulpny:
cena
plocha
cena
1
2

„Spojte se s klubem s tradicí i budoucností“

-reklama na helmě
7

7

Bližší informace, ceník
a technické specifikace
na vyžádání.
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Partnerství týmu

III. Reklama na mantinelech v druhé vlnì + plexisklech

ORLI ZNOJMO

III. Reklama na mantinelech v druhé vlnì + plexisklech

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE S “ORLÍM SRDCEM”

I.Reklama na ledové ploše

II. Reklama na mantinelech

LOGO PARTNERA NA LEDOVÉ PLOŠE A MANTINELECH

Prezentace Vaší společnosti na ledové ploše je jednou z nejatraktivnějších forem reklamy. Neunikne
pohledům všech diváků, fotografům ani kamerám. Je dobře viditelná ze všech sektorů arény a na
televizních záběrech. Pro reklamu na ledové ploše můžete využít kruhy pro vhazování, plochy za
brankami ve středním a obranném i útočné pásmu.

Standardně nabízíme na mantinelu plochu 200 x 80 cm, ale dokážeme Vám nabídnout větší rozměry
i menší rozměry dle individuálních požadavků. Plochy po obvodu hřiště jsou rozděleny na tři skupiny,
které se liší cenou za běžný metr/bm, který se řídí podle koeficientu atraktivity uvedeného v tabulce.
Reklama na mantinelu je základní forma reklamy, neunikne TV kamerám, objektivům fotografů ani
pohledům diváků. Zelená
– reklama na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1m) – cena ?,- Kč/bm

2. Vlna
Reklama č.4 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)

Reklama č.4 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)

– reklama na plexisklech za bránou v TV vlně 9x
– reklama na mantinelech ve druhé Žlutá
vlně 4x (14x1m)
– cena ?,- Kč/bm
(standardní velikost 2 x 1,8 m x 0,9 m) – cena ?,- Kč/bm
– reklama na plexisklech za bránou v TV vlně 9x
Reklama č.1 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)
(standardní velikost 2 x 1,8 m x 0,9 m) – cena ?,- Kč/bm

Zelená
Žlutá

Reklama č.4 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)

Reklama č.1 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)

Reklama na ledu
Středový kruh (9 m )
2
) cca 29 m)
Kruhy pro
vhazování
mm,
Reklama
plexisklech (velikost
plexiskla
za bránou(92x1
Standardně nabízíme na mantinelu plochu 200 x 80 cm, ale dokážeme Vám nabídnout
větší na
rozměry
i menší rozměry dle individuálních požadavků. Plochy po obvodu hřiště jsou rozděleny na tři skupiny,
2
)
Ostatní
(cena
dle
m
které se liší cenou za běžný metr/bm, který se řídí podle koeficientu atraktivity uvedeného v tabulce.

Reklama na plexisklech (velikost plexiskla za bránou 2x1 m, cca 29 m)

Reklama č.4 na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)
2

II. Reklama na mantinelech

my. Neunikne
orů arény a na
vání, plochy za

Reklama na mantinelu je základní forma reklamy, neunikne TV kamerám, objektivům fotografů ani
pohledům
diváků.
Reklama ve
středovém kruhu (Ø 9 metrů):
od ?,- Kč
Reklama v kruzích pro vhazování (Ø 9metrů):
od ?,- Kč
Reklama v ostatních místech ledové plochy:
od ?,- Kč
Umístění na ledě:
Středový kruh:
plocha
1
Kruhy pro vhazování
plocha
2
7
Ostatní:

plocha:

Tabulka cen reklam na mantinelech:
Sektor

Modrý – 1. TV Vlna

Fialový – 2. TV Vlna

Zelený

BM

Koeficient / Cena za bm

Koeficient / Cena za bm

Koeficient / Cena za bm

Kč

*2 / Kč

*2,5 / Kč

*1 / Kč

cena:
5

cena:

plocha:
3
8
plocha:

cena:
6

cena:

plocha:
4

cena:

9
plocha:

cena:

Mantinely 200 x 80 cm
1. TV vlna

Reklama na plexisklech (velikost plexiskla za bránou 2x1 m, cca 29 m)

2. TV vlna
www.hcorli.cz

„Podporujte znojemský hokej! “

10
11
12
Standard
III. Reklama
na mantinelech
v druhé vlnì + plexisklech
13
14
15

18

Tabulka cen
20reklam na mantinelech:
Sektor

25

23 – 1. TV Vlna
Modrý

16

21
26

19
Fialový 24
– 2. TV Vlna

17

22
Zelený

BM

Koeficient / Cena za bm

Koeficient / Cena za bm

Koeficient / Cena za bm

Kč

*2 / Kč

*2,5 / Kč

*1 / Kč

www.hcorli.cz

cena:

Plexisklo
29 ks, 1 x 2 m

cena:

Reklamní plocha č. 1 druhá řada4x (14x0,8 m)

„Spojte se s klubem s tradicí i budoucností“

Reklama na plexisklech (velikost plexiskla za bránou 2x1 m, cca 29 m)

www.hcorli.cz

„Podporujte znojemský hokej! “

2. vlna + plexisklo
2. vlna

cena:

Plexi
zač.4bránou
Reklama
na mantinelech ve druhé vlně 4x (14x1 m)
č. 1 druhána
řada4x
(14x0,8 m)ve druhé vlně 4x (14x1m) – cena ?,- Kč/bm
Zelená Reklamní plocha
– reklama
mantinelech

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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Partnerství týmu

ORLI ZNOJMO

ČESKÝ KLUB LEDNÍHO HOKEJE S “ORLÍM SRDCEM”

h
uvnitø a vnì stadionu

DALŠÍ MOŽNOSTI
SPOLUPRÁCE
VI. Reklama na billboardech
•
pronájem SKY-BOXŮ a V.I.P. místnosti
a reklamních plochách uvnitø a vnì stadionu

• distribuce reklamy na stadionu
• možnost rozmístění reklamních stojanů

V. Reklama na multimediální kostce
a v on-line vysílání domácích zápasù na internetu.

VI. Reklama na billboardech
a reklamních plochách uvnitø a vnì stadionu

Atraktivní forma reklamy za užití nejmodernější technologie, prostřednictvím reklamních spotů –
audiovizuální video reklamy, které jsou prezentovány během domácích utkání znojemských Orlů.
Během jednoho utkání může Vaší reklamu zhlédnout až 4500 diváků, nejen z České republiky přímo na
stadiónu a další tisíce pak prostřednictvím svých počítačů.
Reklamní spoty mohou být promítány:

- cena reklamy na billboardech
- cena ostatních reklamních ploch

• internetové bannery na stránkách klubu
• inzerce a PR v hokejovém bulletinu klubu

?,- Kč/sezóna

?,- Kč/m
V. od
Reklama
na multimediální kostce
a v on-line vysílání domácích zápasù na internetu.
2

VI. Reklama
na billboardech
VI. Reklama
na billboardech
a reklamních
plochách
uvnitøuvnitø
a vnì a
stadionu
a reklamních
plochách
vnì stadionu

1. před zahájením utkání
2. během 1. přestávky
3. během 2. přestávky

Atraktivní forma reklamy za užití nejmodernější technologie, prostřednictvím reklamních spotů –
audiovizuální video reklamy, které jsou prezentovány během domácích utkání znojemských Orlů.
Během jednoho utkání může Vaší reklamu zhlédnout až 4500 diváků, nejen z České republiky přímo na
stadiónu a další tisíce pak prostřednictvím svých počítačů.

Reklamní spoty mohou být promítány:

VI. Reklama na billboardech
• umístění loga partnera na vstupenkách
a reklamních plochách uvnitø a vnì stadionu

a na oficiálních tiskovinách

umístění
loga
- cena•
reklamy
na billboardech
- cena ostatních reklamních ploch

partnera?,-na
klubovém
Kč/sezóna
od ?,- Kč/m
kalendáři, plakátech, sběratelských
Reklamakartách...
– vlajky visící nad ledovou plochou (velikost dle domluvy)
2

Reklama n

1. před zahájením utkání
2. během 1. přestávky
3. během 2. přestávky

Reklama na billboardech nad sektory G2, D

Reklama na billboardech
Multimediální
kostka
a reklamních plochách
uvnitø
a vnì stadionu
Reklama na multimediální kostce nad ledem (4krát obrazovka 2x2 m, plocha nad obrazovkou cca 1x2 m 8krát)

Reklama – vlajky visící nad ledovou plochou (velikost dle domluvy)

Reklama nad vchodem na zimní stadión (cca 30x20 m)

Nad ledem
Reklama – vlajky visící nad ledovou plochou (velikost dleVlajky
domluvy)
Reklama nad vchodem na zimní stadión Stadion
(cca 30x20 m)
Nad ledem
Nad vchodem na stadion
cena:Kč/sezóna
ZC ?,- Kč
- cena reklamy4x
na obrazovka
billboardech 2 x 2 m,
?,- cena ostatních
8xreklamních
plocha ploch
nad obrazovkouod
2 ?,x 1Kč/m
m
Rozměr dle dohody
Rozměr cca 30 x 20 m
Dlouhodobá
reklama:
= 30 spotů
cena: 20% sleva z ZC
t dle domluvy) 510utkání
Reklama nad vchodem na zimní stadión (cca 30x20 m)
utkání = 60 spotů
cena: 30% sleva z ZC
Jednorázová reklama (základní cena za 1 zápas):
1 spot = délka min. 10 sekund/max. 20 sekund
1 utkání = 6 spotů (rozdělení 2/2/2)

2

15 utkání = 90 spotů
Celá zákl. část

cena: 40% sleva z ZC
cena: 50% sleva z ZC

Reklama

Plochy nad Sport Clubem
Reklama nad Sport Clubem (cca 14x2
14D mxa 212x2mm), 12 x 2 m
Reklama na billboardech
nad sektory G2,

- veškeré d

www.hcorli.cz

Reklama nad vchodem do šaten hostů (cca 3x2 m)

„Spo

Reklama na multimediální kostce nad ledem (4krát obrazovka 2x2 m, plocha nad obrazovkou cca 1x2 m 8krát)

www.hcorli.cz

„Podporujte znojemský hokej! “

Reklama nad Sport Clubem (cca 14x2 m a 12x2 m)

Reklama nad Sport Clubem (cca 14x2 m a 12x2 m)

www.hcorli.cz

www.hcorli.cz

ma na billboardech nad sektory G2,Billboardy
D

Nad sektory G2, D

Reklama u vchodu na zimní stadión
Jednorázová reklama (základní cena za 1 zápas):
1 spot = délka min. 10 sekund/max. 20 sekund
Reklama
1 utkání = 6 spotů (rozdělení 2/2/2) u vchodu na zimní stadióncena: ZC ?,- Kč

Dlouhodobá reklama:
5 utkání = 30 spotů
10 utkání = 60 spotů
15 utkání = 90 spotů
Celá zákl. část

U vchodu
www.hcorli.cz
na stadion
Rozměr cca 2 x 2 m
Reklama u vchodu na zimní stadión

- veškeré další reklamní plochy k dispozici dohodou

cena: 20% sleva z ZC

- veškeré další reklamní plochy k dispozici dohodou
cena: 30% sleva z ZC
„Spojte se s klubem s tradicí i budoucností“

cena: 40% sleva z ZC
cena: 50% sleva z ZC

„Spojte se s klubem s tradicí i budoucností“

Reklama nad vchodem do šaten hostů (cca 3x2Bannery
m)

Nad vchodem do šaten
Rozměr cca 3 x 2 m

„Podporujte znojemský hokej! “

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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Pražská Lucerna
30. prosince 2021 opět
uvítá Tradiční Galavečer
profesionálního boxu a K1,
jeden z nejvýznamnějších
É L UCER Ngalavečerů
Y
letošního roku.

2018

Partnerství akce

TRADIČNÍ GALAVEČER
PROFESIONÁLNÍHO BOXU A K1

G A L AV E ČER P R OF E S ION Á L NÍHO B OX

NÁVRAT 30. LET DO PRAŽSKÉ LUCERNY

V Lucerně bojovala doposud absolutní špička, nejen z Čech a Slovenska, ale z celé Evropy. Ringem
prošly v minulých letech takové hvězdy jako Danny Williams, Lukáš Konečný, Štěpán Horváth,
Luboš Šuda, Roman Kracík, Vladimir Idranyi, Daniel Vítovec, Jiří Apeltauer, Jan Holec, Vladimír Říha,
Pacome Assi a mnoho dalších.

2018

Letošní Lucerna slibuje opět parádní startovní listinu, závěr roku tak bude jako každoročně velkolepý!

GALA

CODE

N ÁV R AT 3 0. L E T DO P R A Ž S K É L UCE R N Y
MONI T OR ING

DOPORUČENÝ DRESS CODE

P R O M O V R Á MNCÁVI RRATE K3L0.A ML ENTÍ DO
C H PORBA ŽRSAKZÉOLVUCER
E K VN YC E N T R U P R A H Y
DOPORUČENÝ DRESS CODE

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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JAN CHAROUZ | #69 | CZE

PRAGUE JETSURF CLUB

Slavné motoristické ikony závodů WRC, F1, MotoGP i piloti Red Bull Air Race trénují a závodí s JetSurf
Raceboards. Závodí se po celém světě. „JetSurf Raceboards“ jsou rychlé, ultralehké (cca 15 kg),
ekologické high-tech vodní stroje.

• Soutěží jak týmy, tak
i jednotlivci
•	Soutěž je rozdělena
do kategorií muži a ženy

NABÍZÍME

•	Soutěží se o titul Motosurf
World Champion

• celobranding na závodním prkně
J. Charouze

ing
nd
Bra
to
ck
Ba

Pre

fer

en

ce

sS

he

et

•	využití sociálních profilů
facebook a twitter Jan Charouz
(cca 2000 odběratelů)

to

Bra

nd

ing

•	branding na stránkách MotoSurf GP
a na stránkách jan-charouz.cz
•	využití závodních fotografií
J. Charouze pro vaše reklamní účely

Ba

Ba

ck

Bra

ck

YOUR BRAND

Primary branding & colors of the race board

BRANDING

Secondary branding & colors of the race board

BRANDING

•	možnost promotion vašich produktů
ve formě POP-up stánku na místě
BACK TO THE TOP
závodů

Primary branding & colors of the corresponding team pit
to

20

t
ee
Pre

fer

en

•	branding na stanu teamu, příp.
rollup ve stanu

YOUR BRAND

Sh
ee
t
Bra
nd
in

to

Ba
ck

t
ee

Sh

ces

en

fer

Pre
ing
nd

Sh

nd

Bra

Secondary branding & colors of the team wear
(t-shirts, polo shirts, smart shirts, caps, etc.)

BRANDING

ces

to

BACK TO THE TOP

BACK TO THE TOP

ck

Ba

ere
nce
s

in

nd

Bra

gP
ref

to

YOUR BRAND

ck

t

ee

Sh

*the calendar is provisional and its change is reserved

Ba

ces

ren

refe

ing
P

Primary branding & colors of the racer’s helmet

et

BRANDING

BACK TO THE TOP

BRANDING

he

Primary branding & colors of the rider’s wetsuit

sS

•	Celosvětová sledovanost:
BRANDING
cca
5 mil. (stream + TV)

• branding na závodním oblečení
J. Charouze (plavky, helma, vesta,
dress, atd.)

BACK TO THE TOP

nce

2020 SEASON

25

BACK TO THE TOP

•	Návštěvnost: cca 5000
diváků / za závod

fere

Jeden z nejmodernějších
vodních motorsport
závodů se světovým
šampionátem.

gP
re

MOTOSURF WORLDCUP

Tento atraktivní mladý sport se stává velmi oblíbeným a otevírá možnost využití přímých
obchodních kontaktů i do dalších zemí.

YOUR BRAND

27

YOUR BRAND

23

•	prezentace vaší značky v médiích

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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Partnerství akce

ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE
(ČSM) je zájmovým
sdružením, jehož cílem je
šíření znalostí hry, kodifikace
jednotných pravidel
a organizování vrcholných
celorepublikových soutěží.

MISTROVSTVÍ ČR V KŘÍŽOVÉM
MARIÁŠI A LIGA LICITOVANÉHO
MARIÁŠE

- LIGY LICITOVANÉHO MARIÁŠE

Český svaz mariáše (ČSM) je zájmovým sdružením, jehož cílem je šíření znalostí hry, kodifikace
jednotných pravidel a organizování vrcholných celorepublikových soutěží.

• název vaší společnosti v názvu
Mistrovství ČR

Základní druhy mariáše jsou tři:

• reklama na hracích stolech
(ubrusy, doplňky)

• volený
• křížový
• licitovaný
Licitovaný mariáš je považován za královskou disciplínu. Na turnajích ČSM se hraje
výhradně tzv. soutěžní forma licitovaného mariáše.
Díky kodifikaci jednotných pravidel pořádá ČSM celorepublikovou Ligu licitovaného
mariáše, která je vrcholnou soutěží a jejíž vítěz získává titul mistra ČR.
Liga je strukturována do pěti hlavních „Major“ turnajů určených všem hráčům a deseti
malých turnajů v rámci každé regionální soutěže Ligy. Regionální soutěže se hrají po celé
České republice.
Vedle pořádání Ligy licitovaného mariáše ČSM každoročně uděluje oprávnění
k uspořádání jednorázového Mistrovství ČR v křížovém mariáši.

NABÍZÍME PARTNERSTVÍ
V RÁMCI
- MISTROVSTVÍ ČR V KŘÍŽOVÉM
MARIÁŠI
• název vaší společnosti v názvu Ligy

• možnost promotion vašich
produktů na místě závodů
• reklamní využití webu a facebooku
ČSM (bannery, články)
• využití fotografií pro vaše reklamní
účely
• prezentace vaší značky v TV
(injektáže, sponzor pořadu...)
• možnost dalších výhod dle
individuálních požadavků partnerů

ON-LINE PODPORA
•	www.marias.motando.cz
• facebook.com/CeskyMarias

PRAVIDELNÝ POŘAD NA TV SPORT 5

• pravidelné články, rozhovory
a informace na lifestyle
a sportovních informačních
webech

Liga licitovaného mariáše
a Mistrovství ČR v křížovém mariáši
 íky spolupráci TV SPORT 5 a Českým svazem mariáše je připravována série reportáží
d
z pětice Major turnajů sezóny s výklady kodifikovaných pravidel, rozhovory, obrazovými
ukázkami zajímavých momentů hry s odborným výkladem.

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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Partnerství akce
Soutěž PURE MODEL je prestižní společenská akce, které se zúčastňují významní hosté
z české módní scény, showbyznysu a také řada českých médií. O jedinečnosti galavečera
svědčí také fakt, že každý ročník se odehrává na jiné lokaci a nese své vlastní téma, která je
odtajněno v den konání. O vítězích soutěže rozhoduje odborná porota složena ze zástupců
nejprestižnější světových modelingových agentur.

MODEL 2021

GALAVEČER

PURE MODEL je
modelingová soutěž
agentury PURE MODEL
MANAGEMENT, jejímž cílem
je objevovat nadějné tváře
pro světový modeling.

Vrcholem celé soutěže je finálový galavečer, v rámci kterého finalisté předvádí kolekce
designérů a módních značek. O jedinečnosti galavečera svědčí také fakt, že každý
ročník se odehrává na jiné lokaci a nese jiné téma, které je odtajněno v den konání.
O vítězích rozhoduje odborná porota složená ze zástupců nejprestižnějších světových
modelingových agentur.

SOCIAL MEDIA & MARKETING
Celý průběh soutěže je dokumentován a sdílen v reálném čase na IG a FB účtech
influencerů a modelů. Jejich vysoká čísla sledujících zaručují partnerům akce možnost další
reklamy, PR a zviditelnění jejich produktů. Je tak osloveno více než 1 mil. sledujících na IG
a téměř 100 tis. na FB. Finálový večer je přenášen na YouTube.

MÉDIA
O modelingové soutěži píší a informují všechna důležitá bulvární a lifestylová média
v průběhu celého ročníku. TV Nova, TV Prima, TV Sport 5, Super.cz, iDNES.cz, Blesk.cz,
Extra.cz, FirstStyle.cz, VIPonline a mnoho dalších.

\

\

Jedna z nejvýznamnějších
modelingových agentur v Čechách.
Agentura zastupuje úspěšné
modelky, modely, osobnosti českého
showbyznysu, umělce a influencery.
Agentura pracuje pro významné klienty
jako jsou Versace, Dolce & Gabbana,
Dior, Giorgio Armani či magazíny Elle,
Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire či
L’Officiel.
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Partnerství akce
V RÁMCI PARTNERSTVÍ NABÍZÍME
ON - LINE SPOLUPRÁCE

MODEL 2021

• prezentace partnera a jeho produktů na webu
a sociálních sítích agentury
•	spolupráce s influencery
PR & MARKETING
•	umístění loga partnera v rámci inzerce

KATEGORIE
PARTNERSTVÍ

•	product placement ve videích

Standardní částky Influencers PURE MODEL
Management
Influencer

Počet
IG post IG story
followers
436000
100 tis.
20 tis.

Beha Nguyen
Andrea Kalousová

237000

55 tis.

15 tis.

35 tis.

10 tis.

Pavel Callta

152000

Karolína Mališová

124000

25 tis.

8 tis.

Kristýna Kubíčková

121000

25 tis.

8 tis.

Sára Sandeva

101000

25 tis.

8 tis.

18 tis.

6 tis.

15 tis.

3,5 tis.

•	videospot v rámci live streamu finále

Andrea Bezděková

94100

•	spolupráce s PR oddělením soutěže

Kateřina Kasanová

40500

• direct mailing všem přihlášeným

Marek Donát

35600

12 tis.

4 tis.

32500

12 tis.

4 tis.

• Hlavní Partner

SPOLUPRÁCE S FINALISTY

Michaela
Habáňová

• Partner

•	využití finasistů a vítězů na vašich kampaních

Kateřina Průšová

27400

12 tis.

4 tis.

•	využití finalistů a vítězů na PR podporu

Lea Šteflíčková

23700

10 tis.

3 tis.

Pavlína Jágrová

23400

10 tis.

3 tis.

Michaela Hávová

22700

10 tis.

3 tis.

Petra Mácová

21300

10 tis.

3 tis.

Veronika Volkeová

18500

8 tis.

2,5 tis.

• Titulární Partner
• Generální Partner

ČLENSTVÍ V POROTĚ
•	možnost usednout v porotě
• castingy, semifinále, finálový galavečer
VSTUPENKY NA GALAVEČER
•	VIP vstupenky pro Vás a obchodní partnery
•	vstupenky pro přátele a zaměstnance
•	mnoho dalších výhod dle individuálních požadavků našich partnerů

Marek Novák

17500

8 tis.

2,5 tis.

Mariana Bečková

17200

8 tis.

2,5 tis.

Barbora Uhrová

14200

6 tis.

2 tis.

Karolina Holubová

12600

6 tis.

2 tis.

Tereza Valtová

12600

6 tis.

2 tis.

Iva Uchytilová

11300

6 tis.

2 tis.

Pure Model

10000

10 tis.

3 tis.

Sleva při nákupu samostatných IG postů a IG
stories
Partner

Hlavní partner

Genereální
partner

25%

35%

50%

Bližší informace, ceník a technické specifikace na vyžádání.
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Partnerství akce

STAŇTE SE PARTNERY
SOUTĚŽE MISS PRINCESS

Soutěž, ve které
holčičky nesoutěží
o post dětské
královny krásy, ale
o možnost být na chvíli
princeznou…

7. ročník

Snem každé holčičky
je být někdy opravdovou

PRINCEZNOU

Soutěž MISS PRINCESS je určena pro dívky ve věkových kategoriích 4 – 7 a 8 – 11 let.
Zakladatelkou soutěže je známá bloggerka a držitelka českého rekordu na YouTube
Dominika Myslivcová, která ve spolupráci s akciovou společností REDEMPTOR soutěž
pořádá. Účastnice soutěže nejprve musí absolvovat castingy, které se konají v průběhu
roku v Ostravě, Olomouci, Opavě a Praze. Z těchto castingů jsou vybrány finalistky, které
čeká profesionální focení, soustředění a finále v Praze za účasti televizních kamer.
Dívky si z celé soutěže odnesou plno krásných zážitků, zkušeností, nových přátel,
hodnotných cen hlavně vzpomínek. Výherkyně obou kategorií, kromě spousty dívčích
a dětských cen, dostanou rovněž možnost získat profesionální smlouvu s modelingovou
agenturou.

Úterý 3. 12. 2019, od 18:00 | Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Generální partneři

Hlavní partneři

Negativní varianta

Partneři

Mediální partneři

MOŽNOSTI MARKETINGOVÉ SPOLUPRÁCE:

Myriad Pro
Myriad Pro

• GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PROPAGACE
AKCE:

• HLAVNÍ PARTNER
• PARTNER
Soutěž je možné vnímat rovněž i jako ideální příležitost pro nenásilnou prezentaci
Vaší společnosti, zviditelnění vhodných produktů, projetů a nápadů ve spojení
s milými povinnostmi jakými jsou například předání dárků a rozdávání radosti dětem
i maminkám malých účastnic. Odměnou Vám bude nejen propagace spojená s akcí,
ale i radost v očích dětí.

• televize (SPORT 5 a PRAHA TV)

V případě zájmu zašleme konkrétní podmínky a možnosti partnerství soutěže.

• sociální sítě

• tištěná média
• online média
• rádia
• PR články

ZÁZNAM FINÁLE SOUTĚŽE
NA TV SPORT 5
• stopáž pořadu 15 až 20 minut
• garance odvysílání 1 premiéry
a 5 repríz
Bližší informace, ceník
a technické specifikace na vyžádání.
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Race Day

RACE DAY – F1 SIMULATOR
NABÍDKA EXKLUZIVNÍHO PROGRAMU
– PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍ SIMULÁTOR FORMULE 1
Nabízíme možnost
organizace exkluzivního
programu pro klienty či
partnery Vaší společnosti.
Prezentace Vaší
společnosti v netradičním
prostředí spojená
s neobvyklým zážitkem
plným adrenalinu je
změna, která zanechá
ve Vašich hostech
nezapomenutelné zážitky!

Závodní simulátor BPS 4.8 je jedním z nejdokonalejších závodních simulátorů, který je přímo
určen pro trénink profesionálních závodních pilotů. Celý program je možné rozdělit časově
do 3 částí:
• Simulátor Formule 1
• BATAK
• Prezentace produktů partnera

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SIMULÁTORU F1
•

Kokpit pro jezdce je replika monokoku Redbull F1 s nastavením vyvážení brzd

• Závodní volant včetně světel pro řazení, časem na kolo a reálnou odezvou sil do volantu
•

Analýza dat pomocí systému Motec (je možné srovnání i s daty ze skutečného auta)

•

Real-time sledování simulace včetně sektorových časů, aplikace plynu, brzdy atd...

•

Panoramatické zobrazení dění na 5m oblou stěnu, skrze 3 projektory

• Výkonný subwoofer za sedačkou jezdce simuluje vibrace motoru, nerovnosti na dráze aj.
•

„Velkým přínosem tohoto
simulátoru oproti klasickým hrám
je, že má reálné odstředivé síly
ve volantu a tuhý brzdový pedál,
na kterém si jezdec může zkoušet
brždění levou nohou. Vůz lze
kompletně nastavovat a jakákoliv
změna je na voze ihned cítit.
Navíc tento simulátor disponuje
telemetrií, která vyhodnotí chování
jezdce na trati,“
Automobilový závodník Jarek Janiš.

Přes 90 závodních okruhů a velký výběr závodních aut a formulí (F1, GP2, LMP2, GT3...)

Po celou dobu jízdy na simulátoru je přítomen závodní inženýr, kteří pomůže
jezdci s technikou jízdy a s porovnáním výsledků s ostatními jezdci i s časy
z reálných závodů.

BATAK – REAKČNÍ TEST
Přístroj je používán mnohými jezdci Formule 1
na procvičení a zlepšení reakcí. Díky přirozenému
pohybu zlepšuje periferní vidění, koordinaci
a schopnost udržet pozornost na určitou dobu.

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.

PRONÁJEM

•	60vteřinový reakční test porovnatelný s ostatními
soutěžícími i profi piloty

Skupina 5 – 10 osob

25 000 Kč*

• procvičování rychlosti reakce

Skupina 11 – 16 osob

30 000 Kč*

• trénink periferního vidění, koncentrace i kondice

Skupina 17 – 20 osob

40 000 Kč*

• zdokonalování ruční a oční koordinace

*Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

14

Společenské
akce

MOBILNÍ ZÁVODNÍ SIMULÁTORY

PRONÁJEM MOBILNÍCH ZÁVODNÍCH SIMULÁTORŮ
SIMULÁTOR VENKOVNÍ – V BARVÁCH TÝMU LOTUS
•

je umístěn ve speciálním vleku (8 m délka, 2,3 m šířka, 3 m výška)

•

simulátor funguje obdobně jako závodní PC hry, uvnitř formule jsou nainstalovány
pedály

•

prostřednictvím počítače lze vybrat jakýkoliv závodní okruh a zvolit počasí

•

možnost organizace soutěže typu „soutěž o nejrychlejší čas na jedno kolo“ apod.

•

ideální využití je možné i v rámci dětských dnů - kde se simulátor stává nevšední
událostí pro naše nejmenší občany

SEDAČKY PLAYSEATS – URČENÉ DO VNITŘNÍCH
PROSTOR
•

2 ks vzájemně propojených sedaček PLAYSEATS s LCD obrazovkami, volanty a pedály

•

umožňuje závodit proti sobě 2 osobám současně

•

PLAYSEATS jsou menších rozměrů a dají se použít i do menších prostor

•

snadná manipulace a obsluha

•

levnější pronájem oproti venkovnímu simulátoru

PLAYSEETS (2 KS)
1 den

5 000 Kč*

5 dní

20 000 Kč*

SIMULÁTOR
1 den

15 000 Kč*

5 dní

60 000 Kč*

PROVOZNÍ NÁKLADY
Doprava
5 dní

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.

18 Kč / km*
400 Kč / h*

*Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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Společenské
akce

ZAPŮJČENÍ HISTORICKÝCH
A ZÁVODNÍ VOZŮ

Možnosti zapůjčení
historických vozidel
nezřídka využívají pro
natáčení filmů
a pořízení originálních
záběrů televizní a filmové
společnosti, producenti
i režiséři.

Muzeum vystavuje kolem stovky plně funkčních exponátů závodních a sportovních vozů.
Tuto jedinou sbírku svého druhu v České republice tvoří vozy s daty výroby od počátku
do 20. století až po současnost. Jedním z nejstarších exponátů Muzea sportovních vozů
je Ford T z roku 1914. K nejatraktivnějším vystaveným vozům patří monoposty formule 1,
se kterými startoval a které testoval Tomáš Enge během svého angažmá u týmů Prost
a Jordan.

Více informací i aktuální otevírací
dobu muzea najdete na
www.auto-muzeum.cz

Bližší informace, ceník a technické
specifikace na vyžádání.
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Spolupráce
s osobnostmi
JAN CHAROUZ

MARTIN MICHEK „MYŠÁK“

Český závodní jezdec. K nejlepším výsledkům
jeho kariéry patří vítězství v Le Mans Series 2009
a F3000 International Masters 2006, stejně jako čtvrté
místo ze závodu 24 hodin Le Mans 2009. Stal se
pro sezonu 2010 testovacím jezdcem týmu Renault
F1 a stal se tak třetím Čechem ve Formuli 1. V roce
2011 získal superlicenci a zúčastnil se prvního volného
tréninku na VC Brazílie v týmu Hispania Racing.

Nejúspěšnější český motokrosový závodník. Narodil
se 23. 2. 1988 a už v roce 2018 byl po sedmé v řadě
mistrem České republiky. Je trojnásobným mistrem
České republiky v kategorii MX2, dvojnásobným
vícemistrem světového šampionátu třídy MX3
a několikanásobným držitelem titulů z národních
superkrosů.

TARAS POVOROZNYK „TARY“

TOM SEAN

parkourista, youtuber a rebel v jedné osobě. Pochází
z Ukrajiny, v roce 2005 se přestěhoval do ČR. Dělá
parkour a natáčí videa. Pořádá Tary Campy a Tary
Workshopy. Má parkourovou značku Enjoy the
Movement. Parkouru se aktivně věnuje od roku 2008.
Jeho YouTube kanál má přes 750 tisíc odběratelů.
Zorganizoval přes 120 workshopů, stovky Tary kroužků,
desítky nočních akcí s názvem Enjoy the Night a přes
50 turnusů Tary Campů. Má i kaskadérské zkušenosti,
které uplatnil třeba ve filmech Lovci a oběti (2015),
Decibely lásky (2016) a při natáčení reklam.

Čech, který se narodil v červnu 2005 v Irsku. Je
bratrem oblíbeného herce a moderátora Davida
Gránského. Má za sebou raketový vstup na scénu
sociálních médií, kde jeho popularita neuvěřitelně
rychle roste. Média se o něm zmiňují jako o českém
Justinu Bieberovi.

Martinův motokrosový cíl je stát se mistrem světa.

Účinkoval v televizních seriálech např. Modrý kód
na TV Prima. Nazpíval již dva singly Heart Hotel
a Reach The Stars, které napsal xnásobný držitel cen
Grammy Michael Jay.

MILAN PEROUTKA
Je český herec a zpěvák. Zahrál si v několik českých
seriálch jakoi – Ordinace v růžové zahradeě,
Horákovi, Vyprávěj Gympl aj. Založil vlastní skupinu
Perutě. Na jaře 2017 se Milan Peroutka zúčastnil
televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde mimo
jiné ztvárnil např. Amy Winehouse, Ne-Yo, Erica
Claptona nebo dvojroli Andrea Bocelli a Sarah
Brightman, Skončil na druhém místě.
17

Spolupráce
s osobnostmi
EVA PERKAUSOVÁ
Herečka, modelka, moderátorka. Narodila
se v Praze. Od dětství se věnovala sportu
a od třinácti let se věnuje modelingu. Nyní studuje
vysokou školu se zaměřením na obor produkce.
Od roku 2014 účinkovala ve filmu Modelky s.r.o.
a v seriálu Znamení koně. Objevila se mimo jiné
na obrazovkávh Tv Barrandov jako moderátorka
pořadu Svět v barvách, později týdeníku Topstar
magazín na Tv Prima kde v současnosti působí
jako moderátorka zpravodajství.

DOMINIKA
MYSLIVCOVÁ
Česká bloggerka, zpěvačka, herečka, youtuberka
a modelka. Narodila se 6. 9. 1994 a její popularita se
začala datovat se vznikem jejího prvního blogu
(www.didlinka-d.blog.cz). V té době jí bylo necelých
11 let a tenkrát sbírala malé plyšové myšky – diddl.
V současnosti patří k nejpopulárnějším českým
osobnostem na sociálních sítích. Je také tvůrkyní videa
na YouTube, které má nejvyšší počet zhlédnutí v ČR (52
milionů zhlédnutí).

GABRIELA GÁŠPÁROVÁ

KAROLINA TOTHOVÁ

Česká modelka, herečka, moderátorka
a studentka prvního ročníku Newton College
oboru Marketing a Brand Management.

Jedna z nejtalentovanějších českých zpěvaček
současnosti se narodila se 7. 4. 1992 v Dobřanech
na Plzeňsku. Studuje konzervatoř Jaroslava Ježka. Zpívala
na Sportovci roku, Avon pochod a na dalších akcích.
V současné době se Karolina dohodla na spolupráci
s Michalem Davidem a natočila singl s Janem
Nedvědem.

V roce 2016 získala titutl v celosttátní soutěži
Dívka roku. Působí jako ambasadorka značky
PFB Concept store sídlicí v Brně, je značkou tváří
Sencor. Fotila kampaně pro známou značku
spodního prádla Provoque a na televizní stanici
Sport 5 moderuje pořad Ukaž se.

ALIYYAH KOLOC

YASMEEN KOLOC

Je mladá talentovaná závodnice, která ve
svých 15 letech už okusila jízdu v závodním
trucku a dakarské Tatře. V roce 2020 nastoupí
do Španělského, Francouzského a posléze
i Evropského truckového šampionátu, jako
nejmladší závodnice v historii a současně je
testovací jezdec Buggyra Zero Mileage GT.

Mladá závodnice, která pilně trénuje svoje závodní
schopnosti na závodních okruzích i v rally. Člen
Buggyra Academy, jejíž cílem je stát se jednoho dne
profesionálním pilotem.

www.facebook.com/aliyyahkoloc29/
www.instagram.com/aliyyahkoloc/

www.facebook.com/yasmeenkoloc-101106578076429/
www.instagram.com/yasmeenkoloc/
www.facebook.com/LOVETHEDAKAR/
www.instagram.com/lovedakarbyyasmeen/
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Projekty

HERECKÝ DŮM V RATIBOŘICÍCH

PRVNÍ HERECKÉ MUZEUM V ČECHÁCH

Zapište se s námi do historie a podpořte tento ojedinělý projekt. Zanecháte tím trvalý odkaz
pro další generace návštěvníků Ratibořic.
Objekt muzea ponese název Herecký dům Viktorka a stane se novou turistickou zajímavostí
v Ratibořicích. Návštěvníkům muzea bude k dispozici restaurace, kino s kapacitou šedesáti
míst, pokoje hotelového typu a zázemí pro hosty. U budovy bude rovněž první chodník slávy
a herecká alej, která bude připomínat osobnosti, které už nejsou mezi námi.

PATRONI MUZEA
Za celým projektem stojí
režisér Tomáš Magnusek,
který hodlá zpřístupnit
muzeum už v letošním
roce:
„V tomto regionu pracuju,
žiju, miluju ho. Okolo
této budovy jsem chodil
a myslel si na ní téměř
čtyři roky.“

REALIZACE PROJEKTU

Hlavním patronem a tváří muzea
se stal Martin Dejdar. Dalšími
podporavateli se stali Libuše
Švormová, Regina Rázlová,
Eva Hrušková, Ivan Vyskočil,
Pavel Trávníček, Miluše Bittnerová,
Otakar Brousek či Jaroslava
Obermaierová.

HERECKÉ MEMORÁLIE

NÁŠ VELKÝ DÍK PATŘÍ
VŠEM NAŠIM PARTNERŮM!

Herecké muzeum by mělo
být vzácné a zajímavé svými
relikviemi, fotografiemi, rekvizitami,
dokumenty a dalšími artefakty,
které věnují samotní herci nebo
jejich potomci.
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