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Staňte se partnerem Staňte se partnerem 

Jízdy králů VlčnovJízdy králů Vlčnov

Partnerství  bude  realizováno na základě obchodní smlouvy
 

Nabízíme Vám tyto druhy partnerství:
  

          Generální partnerGenerální partner
      Hlavní partnerHlavní partner

          PartnerPartner
        Mediální partnerMediální partner

                Dobrovolný příspěvekDobrovolný příspěvek



 
 Generální partner

Vaše společnost se stane generálním partnerem  Jízdy králů Vlčnov.
Loga generálních partnerů budou zvýrazněna na prvních pozicích a graficky oddělena 
od ostatních partnerů. 

   

Účast  GENERÁLNÍHO partnera :  od 100 000,- Kč.
 

Propagace generálního partnera :  

 Logo na billboardech  Jízdy  králů (hlavní dopravní  komunikace směr Brno a Zlín) 
 Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov ( počet plakátů 1000 ks, propagace po celé ČR)

 Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov  
 Logo v Programových skládačkách Jízdy králů Vlčnov
 Logo v Informativních letácích (prezentace na cestovních veletrzích), při uzavření smlouvy        

   
 Logo partnera na webových stránkách www.kskvlcnov.cz
 Logo partnera situované u amfiteátru, místa konání hlavního programu
 Pozvánka na VIP raut
 Generální partner obdrží volné vstupenky na programy Jízdy králů podle svých 

požadavků



Hlavní partner

Vaše společnost se stane hlavním partnerem  Jízdy králů Vlčnov.
Logo hlavního partnera bude výrazněji odlišeno od ostatních partnerů 

Účast  HLAVNÍHO partnera : 40 000,- Kč – 100 000,- Kč.
 
 

Propagace hlavního partnera:
 
 Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (plakáty v počtu 1000 ks, propagace po celé ČR)

 Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov                                              
         

 Logo v Programových skládačkách Jízdy králů Vlčnov
 Logo v Informativních letácích (prezentace na veletrzích cestovního ruchu u nás
  i v zahraničí)
 Logo partnera na webových stránkách www.kskvlcnov.cz                     
 Pozvánka na VIP raut
 Hlavní partner obdrží volné vstupenky na programy Jízdy králů podle 

svých  požadavků



Partner

Vaše společnost se stane partnerem  Jízdy králů Vlčnov.

Jméno partnera bude umístěno společně s ostatními partnery.

     Účast partnera :  10 000,- Kč – 40 000,- Kč

 

Propagace partnera:

 
 Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (plakáty v počtu 1000 ks, propagace po celé ČR)

 Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov
 Logo v Programové skládačce Jízdy králů Vlčnov
 Pozvánka na VIP raut
 Partner obdrží 2 volné vstupenky na programy Jízdy králů



Dobrovolný příspěvek

   Vaše společnost se stane partnerem  Jízdy králů Vlčnov 

Účast partnera do 10 000,- Kč 

 

 Logo  v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov
 Obdrží  2 volné vstupenky na nedělní programy Jízdy králů Vlčnov 



   Mediální Partner

Vaše společnost se stane mediálním partnerem  Jízdy králů Vlčnov.

Jméno partnera bude umístěno společně s mediálními partnery.

 

Propagace mediálního partnera:

 
 Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (plakáty v počtu  1000 ks, propagace po celé ČR)

 Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov
 Logo v Programové skládačce Jízdy králů Vlčnov
 Logo v Informativních letácích (prezentace na veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí)

 Logo partnera na webových stránkách www.kskvlcnov.cz



Partneři podporující předešlé ročníky 
Jízdy králů Vlčnov

Mediální partneři



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace
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