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Veslování - je sport bez dopingových a úplatkářských afér
- je týmový sport psychicky a fyzicky silných jednotlivců
- patřilo k nejúspěšnějším sportovním odvětvím
na OH 2004 v Aténách

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
- jsou prestižním závodem a svátkem českých veslařů



Co nabízíme /1/
Spojení názvu výrobku či   
společnosti s názvem 
veslařského závodu

VZO
R

Generální partner závodu s právem na využití všech
dále uvedených reklamních aktivit



Co nabízíme /2/

Možnost spojení jméno výrobku či společnosti s
jednotlivým závodem akce: Osmiveslice mužů

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

Hlavní sponzor závodu ….

S právem předat vítězné posádce závodu 
pamětní cenu a bezplatně využít všech dalších 
níže uvedených reklamních aktivit



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.

VZO
R



Co nabízíme /4/
Využití cílového prostoru závodu
k propagaci prostřednictvím
reklamního panelu za
stupněm vítězů o velikosti max.1x4m



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



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



Co nabízíme /7/
Nabízíme umístění loga společnosti 
na letáku akce distribuovaném Českou
poštou do domácností v Praze.



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



Co nabízíme /9/

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



V případě zájmu prosím kontaktujte:

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

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

generální sekretář
mobil: 603 462 844


