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REKLAMNÍ MOŽNOSTI 

2017 

Pro naplnění našeho poslání a dosažení našich cílů potřebujeme 

zabezpečit prostředky, které nám k tomuto pomohou. Dovolujeme si na 

Vás obrátit se žádostí o pomoc, kterou jsme schopni kompenzovat 

reklamním plněním nebo poskytovanými službami. 

Souhrn reklamních prostředků pro prezentaci partnerů je obsáhlý a 

pokrývá jak sportovní, tak i pořadatelské aktivity. Z tohoto důvodu 

přinášíme přehled nejviditelnějších možností propagace, které jsme 

rozdělili podle jednotlivých aktivit. 

Zároveň jsme otevřeni reklamním aktivitám partnera, kterým můžeme 

být jakokoli nápomocni nebo můžeme být jejich součástí. 
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ROZDĚLENÍ PARTNERSTVÍ DLE PLNĚNÍ 

Podle výše podpory rozdělujeme jednotlivé partnery do skupin, kdy je 

zajištěna maximální propagace adekvátní postavení partnera mezi 

všemi podporovateli. 

Sportovní aktivity a pořadatelské aktivity jsou z hlediska 

partnerství samostatné „produkty“, kdy se jednotlivé pozice partnerů 

obsazují odděleně. 

Důležitost partnera je zohledněna pozicí a velikostí reklamní plochy 

a počtem ploch, případně kombinací těchto parametrů podle reklamního 

prostředku, který nabízíme. 

  

       

 

 

FORMA PLNĚNÍ 

- Plnění může být finančního nebo materiálního rázu, případně 

kombinací obou forem. 

- Finanční plnění nám umožní hradit náklady, které nejsme sto získat 

od našich materiálních partnerů. 

- Jedná se například o úhradu výjezdů na soutěže a soustředění, 

nájmy a služby spojené s tréninkovou přípravou, výdaje na 

pořadatelské a zdravotní zabezpečení akcí. 

- Materiální plnění, které využijeme při naší činnosti je 

plnohodnotnou formou k finančnímu plnění. 

Nejedná se zdaleka jen o sportovní materiál. Pro naši práci 

využijeme například firemní automobil zapůjčený na vybrané výjezdy, 

podnikové rekreační zařízení, tisk letáků a plakátu nebo vhodné 

věcné ceny pro soutěže, které organizujeme. 

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

- Na základě projednané formy propagace a výše plnění je uzavřena 

smlouva o provedení reklamy dle naší předlohy nebo podle podkladů 

partnera. 

KOMUNIKACE 

- Jako standardní službu v rámci partnerství obdrží každý partner -

závěrečnou zprávu a fotodokumentaci. 

- Během roku jsou rozesílány informační zprávy a pozvánky k danému 

období. 

GENERÁLNÍ 

PARTNER 
 

HLAVNÍ  

PARTNER 
 

PARTNER 
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REKLAMNÍ PROSTŘEDKY 

1. SPORTOVNÍ OBLEČENÍ 

- Logo na týmovém sportovním oblečení 

– dres, kalhoty a doplňky – 

používaném při tréninku, závodu a 

vyhlášení výsledků. 

2. TÝMOVÉ ZÁZEMÍ 

- Logo na banneru týmového stanu, 

který tvoří zázemí týmu při účasti na 

závodech, 

- umístění dodaného banneru nebo 

vlajky v prostoru týmového zázemí, 

- logo na týmovém voze a přívěsu. 

3. TISKOVINY 

- zveřejnění loga na všech 

oficiálních tiskovinách vydávaných 

týmem o jeho sportovní činnosti. 

4. POŘÁDANÉ AKCE 

- Umístění loga na týmovém banneru, 

který je umístěn v blízkosti centra 

pořádané akce. 

DOSAH REKLAMY 

- Územní dosah: Česká republika 

- Časový dosah: celý kalendářní rok 

- Mediální dosah: sportovní a regionální preriodika a weby, 

informační portály pořadatelů 

- Společenský rozsah: všechny věkové sportovně aktivní skupiny 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 

POPIS AKTIVITY 

Aktivní účast členů týmu na 

vrcholných i regionálních 

závodech v cyklistice, atletice 

a v doplňkových sportech. 

Společné a individuální 

tréninkové aktivity a 

soustředění. 
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REKLAMNÍ PROSTŘEDKY 

1. ZÁZEMÍ ZÁVODU 

- umístění dodaných reklamních bannerů, vlajek a jiných poutačů 

partnera v prostoru startu a cíle a na trati jednotlivých závodů, 

- uvedení loga na banneru za stupni vítězů, 

- představení partnera moderátorem závodu, 

- distribuce reklamních tiskovin a výrobků účastníkům, 

- poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci partnera formou 

prezentačního nebo prodejního stánku. 

2. TISKOVINY 

- uvedení loga na letáku pořádaných akcí (náklad cca 500 ks), 

- uvedení loga na plakátu pořádaných akcí (náklad cca 200 ks), 

- uvedení loga na rozpise jednotlivých akcí(zasílaných emailem), 

- uvedení loga v panelu partnerů zveřejněného mediálním partnerem, 

- uvedení loga na startovních číslech účastníků. 

3. SPOLUPOŘADATELSKÉ AKTIVITY 

- uspořádání sportovní akce dle požadavků partnera pro zákazníky, 

zaměstnance nebo veřejnost. 

- využití členů týmu, jeho možností, fotografií… pro vlastní 

reklamní kampaň, 

- prezentace partnerů na akcích, kde jsme spolupořadatelem. 

DOSAH REKLAMY 

- Územní dosah: Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický kraj a Vysočina 

- Časový dosah: duben až září kalendářního roku 

- Mediální dosah: regionální preriodika a informační weby 

- Společenský dosah: přímé oslovení účastníků 

 

POŘADATELSKÉ AKTIVITY 

POPIS AKTIVITY 

Pořádání závodů, sportovních, 

rekreačních a společenských akcí 

pro děti, mládež a veřejnost. 
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REKLAMNÍ PROSTŘEDKY 

1. INFORMAČNÍ WEB WWW.DRAHANSKYSPORT.CZ A FACEBOOK 

- umístění loga partnera v hlavičce webu a FB, 

- umístění reklamního banneru s odkazen na web partnera, 

- zveřejnění informací o partnerovi a jeho službách v sekci 

partnerů, 

- zveřejnění PR článku na titulní straně webu,  

- aktivní práce s FB profilem. 

2. MAILING 

- uvedení loga partnera v hlavičce informačních emailů rozesílaných 

do databáze členů, účastníků, institucí a médií, 

- uvedení stručné zprávy/představení partnera jako součást 

informační kampaně pro jednotlivé akce. 

3. MÉDIA 

- zveřejňování pravidelných zpráv o činnosti v regionálních 

periodicích, 

- zveřejnění kalendáře akcí a článků na specializovaných portálech. 

DOSAH REKLAMY 

- Územní dosah: Česká republika 

- Časová dosah: celý kalendářní rok 

- Mediální dosah: regionální preriodika a informační weby 

- Společenský dosah: všechny věkové sportovně aktivní skupiny 

 

 

INFORMAČNÍ AKTIVITY 

POPIS AKTIVITY 

Pro prezentaci našich aktivit 

používáme efektivní komunikace 

v tištěné a elektronické podobě. 

O činnosti zveřejňujeme články 

v regionálních periodicích a na 

specializovaných webech. 
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