
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
• PARTNER UTKÁNÍ •



MEDIALIZACE partnera utkání

poznámka:
Partner obdrží volné vstupenky na utkání.

NOVÁ MÉDIA
 » INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU

bkdecin.cz • logo umístěné v článku „preview před utkáním“

 » SOCIÁLNÍ SÍTĚ KLUBU 

facebook • propagace na hlavní stránce facebooku, v události utkání
   • téměř 5 000 sledujících

Instagram • propagace prostřednictvím stories, příspěvku
   • přes 2 000 sledujících
   • průměr 38 000 zobrazení u jednotlivých příspěvků za týden

TIŠTĚNÁ MÉDIA

 » BULLETIN UTKÁNÍ • logo na titulní straně s dovětkem „partner utkání“
    • 300 ks výtisků na utkání
    • možnost vložení vlastních propagační letáků (formát A5)

ARMEX SPORTCENTRUM

 » REKLAMNÍ SEGMENTY • možnost propagace v zázemí ARMEX Sportcentra
    • roll-up, reklamní vlajky aj. 
    • průměrná návštěvnost utkání 800 diváků

 » VÝSTAVNÍ PLOCHA • možnost propagace před ARMEX Sportcentrem
    • prezentační stánek nebo vystavený produkt

PRŮMĚRNĚ 800 DIVÁKŮ / UTKÁNÍ

bkdecin.cz

https://www.instagram.com/bkdecin/?hl=cs
https://www.facebook.com/BKDecin/
http://www.bkdecin.cz
https://www.instagram.com/bkdecin/?hl=cs
https://www.facebook.com/BKDecin/
https://www.youtube.com/channel/UC1fc3e2PjefqSiItkd0_Xmw
http://www.bkdecin.cz


PLNĚNÍ partnera utkání

PENĚŽITÉ PLNĚNÍ
 » CENA REKLAMY  • cena reklamy se odvíjí od rozsahu a formy propagace

    • vždy záleží na dohodě s partnerem

MATERIÁLNÍ PLNĚNÍ

 » SOUTĚŽE  (lze vymyslet i jinou soutěž specifikovanou potřebám partnera)  

Válečnická přestřelka • hodnotnější materiální cena (např. tablet)
    • soutěž probíhá v poločase utkání

Losovačka  • probíhá v přestávce mezi jednotlivými čtvrtinami
    • losuje se číslo sedadla (lahev vína, poukaz na daný výrobek aj.)

 » REKLAMNÍ PŘEDMĚTY • malé prezenty pro fanoušky (např. prvních 200 příchozích na      
                                                    utkání dostane propisovací tužku firmy/slevový kupón na nákup 
      v dané společnosti aj.)

poznámka:
Propagační letáky A5 do bulletinu utkání dodává partner (300 ks/utkání).

SLEDUJÍCH        TÉMĚŘ 5000        PŘES 2000
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CHCI SE STÁT partner utkání

JAK SE STÁT PARTNEREM UTKÁNÍ?
 » KONTAKTUJTE NÁS • T: +420 739 477 313

    • E: marketing@bkdecin.cz

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

 » PŘI JEDNÁNÍ S PARTNERY UPŘEDNOSTŇUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. 

 » VŠE ZÁLEŽÍ NA DOHODĚ. VYCHÁZÍME Z POŽADAVKŮ PARTNERA.

poznámka:
Tato nabídka je pouze informativní. Jde nám o vzájemnou spolupráci, kde obě strany profitují.
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