TJ S OKOL J ARCOVÁ Z . S ., Č . P . 231, 757 01 J ARCOVÁ

DARY A SPONZORING
Vážení,
chtěli bychom Vás touto formou oslovit za účelem možné spolupráce mezi Vaší firmou
a TJ Sokol Jarcová z.s. Forma možné spolupráce se bude vždy odvíjet od Vašich představ a
našich možností.
Co Vám může TJ Sokol Jarcová z.s. nabídnout? V rámci možné spolupráce Vaší firmy a našeho
spolku Vám můžeme nabídnout následující:
1. Celoroční reklamní plochu k prezentaci Vaší firmy formou umístění reklamní plachty.
2. Umístění loga Vaší společnosti na oficiálních webových stránkách spolku včetně odkazu
na internetové stránky Vaší společnosti (www.sokoljarcova.cz).
3. Umístění loga Vaší společnosti na plakátech, které jsou v průběhu fotbalové sezóny
vyvěšovány na pěti plakátovacích plochách v obci Jarcová každý týden.
4. Permanentky na tenisové kurty, volejbalové, nohejbalové či beachvolejbalové hřiště.
5. Zveřejnění loga Vaší firmy časopise JARČOVJAN, který je vydáván jedenkrát za čtvrt
roku v nákladu 250 výtisků a je v naší obci distribuován zdarma, včetně zveřejnění na
webových stránkách obce www.jarcova.cz.
6. Prostor k pořádání společenských a firemních akcí v prostorách našeho sportovního
areálu (přírodní fotbalové hřiště, s umělým povrchem 3 × kurty na tenis, 2 × nohejbal
a volejbal, 1 × basketbal, beachvolejbalové hřiště, altánek pro posezení se zázemím
a kabiny se sprchami).
7. Umístění loga Vaší firmy na dresech a sportovních soupravách.
Nespornou výhodu možné budoucí spolupráce, kterou Vám tímto nabízíme, je vhodná poloha
celého našeho sportovního areálu, který je situován v bezprostřední blízkosti velmi populární
„Cyklostezky Bečva“. Vzhledem k umístění plakátovacích ploch v obci Jarcová, jenž jsou
mimochodem umístěny podél trasy Cyklostezky Bečva, si myslíme, že nabízená spolupráce by
mohla fungovat velmi dobře.
Nedílnou součástí tohoto dokumentu je také nabídka balíčků pro případné zájemce z řad
podnikatelů či fyzických osob viz níže.
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DRUHY POSKYTOVANÝCH BALÍČKŮ:
A. MINI (cena 5 000,- Kč)
Celoroční umístění reklamní plachty (dodá Vaše firma) o rozměrech 1,5 m × 3 m na
naší reklamní ploše, která se nachází bezprostředně u fotbalového hřiště a zveřejnění
Vašeho loga na našich webových stránkách včetně odkazu na internetové stránky Vaší
společnosti.
B. STANDARD (cena 10 000,- Kč)
Balíček MINI a navíc 1 × permanentka s 20 volnými vstupy (1 vstup = 90 minut hry)
na kurty v našem sportovním areálu. Nedílnou součástí balíčku STANDARD je také
umístění loga Vaší společnosti na plakátech, které jsou v průběhu sezóny vyvěšovány
každý týden na 5 plakátovacích místech v obci Jarcová podél Cyklostezky Bečva.
C. VÝKON (cena 20 000,- Kč)
Balíček STANDARD a navíc 1 × permanentka s 20 volnými vstupy (1 vstup = 60 minut
hry) na beachvolejbalové hřiště. Nedílnou součástí balíčku VÝKON je zveřejnění loga
Vaší firmy v čtvrtletním časopise JARČOVJAN, který je vydáván v nákladu 250 výtisků
a je distribuován v naší obci a na webových stránkách obce.
D. PROFI (cena 50 000,- Kč)
Balíček VÝKON a navíc možnost uspořádat společenskou nebo firemní akci 1 × ročně
ve všech prostorech našeho sportovního areálu.
E. GOLD (cena 100 000,- Kč a více)
Balíček PROFI rozšířený o možnost pořádání až dvou společenských nebo firemních
akcí za rok. Umístění loga Vaší firmy na dresech a sportovních soupravách Vámi
vybraného týmu oddílu kopané, popř. vybraných týmů.
Věříme, že si vyberete vhodný reklamní balíček, který Vás oslovil. V případě potřeby je možno
po dohodě kombinovat nabídky volně dle Vašich potřeb. Vše ostatní můžeme dořešit osobně
v příjemném prostředí Hospůdky na hřišti či přilehlém altánku, jenž jsou nedílnou součástí
našeho krásného sportovního areálu.

KONTAKT:
Ing. Tomáš Drábek, předseda TJ Sokol Jarcová z.s.,
Mobil: 733 730 127, email: drabek.fotbal@jarcova.cz.
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