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Veslování - je sport bez dopingových a úplatkářských afér
- je týmový sport psychicky a fyzicky silných jednotlivců
- patří k nejúspěšnějším sportovním odvětvím

Primátorky   - se konají od roku 1910 pod „patronací“ radních města Prahy 
a pořádá je město Praha, Český veslařský svaz, veslařské
kluby ČVK Praha, VK Slavia Praha, VK Smíchov, VK Blesk, 
a Bohemians.

- jsou tradiční, pražskou sportovně-společenskou akcí, kterou 
pravidelně navštíví více jak 5 000 diváků

- jsou prestižní sportovní akcí a svátkem českých veslařů



Co nabízíme /1/ 

Generálnímu sponzorovi
nabízíme spojení názvu výrobku, či 
názvu společnosti s názvem
sportovní akce. 

V ceně je možnost
využití všech dalších nabízených
reklamních aktivit.

Cena 400 tis. Kč



Co nabízíme /2/

Hlavnímu sponzorovi
nabízíme spojení názvu
výrobku, či názvu
společnosti s jednotlivým
závodem akce.

Osmiveslice mužů
Osmiveslice žen
Osmiveslice juniorů
Osmiveslice dorostenců
Osmiveslice dorostenek
Skif mužů
Skif žen
Osmiveslice veteránů
Osmiveslice veteránek

Cena 200 tis.Kč

Jednotlivé závody akce 
o cenu společnosti …



Co nabízíme /3/

Propagace prostřednictvím 
materiálu City-light

Možnost prezentace prostřednictvím 
obrazového materiálu city-light s 
respektováním veslařské tématiky v grafickém 
návrhu.

City-light je umístěn 14 dní před akcí na       
80 místech v mobiliářích JCDecoux v Praze.

Cena: zajištění kompletní výroby 100 ks



Co nabízíme /4/
Využití cílového prostoru závodu
k propagaci prostřednictvím
reklamního panelu za
stupněm vítězů

Cena 10 tis. Kč/ 1ks



Co nabízíme /5/
Umístění vlastních, reklamních, 
nafukovacích materiálů v cílovém prostoru

Cena 50 tis. Kč/1ks



Co nabízíme /6/
Nabízíme možnost
využití prodejního,
či reklamního
prostoru 10 x 5m 
v cílovém prostoru

Cena 30 tis Kč



Co nabízíme /7/
Nabízíme umístění loga, nebo inzerátu 
společnosti na letáku akce, rozesílaném
Českou poštou do pražských
domácností.

Cena 20 tis. Kč / logo, 30 tis. Kč /inzerát



Co nabízíme /8/
Nabízíme umístění
inzerátu v reprezentativním    
bulletinu akce, který bude
obsahovat i osobní
poselství primátora  města
Prahy. 

Cena za A4 8 tis Kč, 1/2A4 4 tis. Kč, 1/4A4 2 tis. Kč.

Obálka A4 str.2 12 tis. Kč, str.3 12 tis. Kč, str.4 15 tis. Kč



Co nabízíme /9/

Každému zástupci obchodních 
partnerů bude předána pozvánka 
od primátora města Prahy do 
prostor VIP, které budou na 
zakotveném parníku v cílovém 
prostoru.



V případě zájmu prosím kontaktujte:

Český veslařský svaz
Zátopkova 100/2,Praha 6, 160 17

Email: veslo@telecom.cz
Tel: 233 017 415


