Charakteristika vybrané akce
pořádané atletickým oddílem Hvězda SKP Pardubice
v roce 2007
Pardubický silniční běh a doprovodné akce
§ silniční běh na 15 km se startem a cílem na dráze
Městského atletického stadiónu na Dukle, jehož se
v posledních letech účastní téměř 400 závodníků
všech věkových kategorií z celé republiky;
§ pravidelným termínem konání běhu je 8. květen,
v letošním roce se bude konat již jeho 37. ročník;
§ v rámci silničního běhu je pořádán Lidový běh pro
neregistrované a příchozí, jeho trať má délku 2,6 km
a vede z Městského atletického stadiónu ulicemi
sídliště Dukla zpět na dráhu stadiónu; je vypsán pro
jednotlivce a kolektivy škol, za účasti kolem
200 sportovců;

Loňského ročníku Silničního běhu Hvězdy Pardubice
se zúčastnily téměr čtyři stovky závodníků z řad
špičkových sportovců i veřejnosti…

§ současně je na hlavní ploše Městského atletického
stadionu pořádán závod pro tělesné postižené
sportovce – vozíčkáře, jako Velká cena a Český pohár v atletice, za účasti českých reprezentantů,
paralympioniků. medailových účastníků Paralympiády v Athénách (např. Kniezskové, Němce,
Pohlmanna, Běleše, Štiaka, Pürgla, Šibravy, Šperka a dalších), nejméně 2 desítek nejlepších českých
vozíčkářů, někteří z nich se v současné době aktivně připravují na Paralympiádu v Číně 2008. Jde
o prestižní akci celostátního významu, kde se dosahuje výsledků světové kvality.

Partner při Pardubické patnáctce Hvězdy a VC tělesně postižených
sportovců má nárok na:
1. logo firmy s dalšími texty na hlavním plakátu závodu, který bude
umístěn na všech výlepových plochách v Pardubicích a ve
významných sportovních zařízeních okresu Pardubice, propagační
plakát obdrží všichni zúčastnění sportovci (500 ks plakátů),
2. umístění reklamního panelu firmy na vyhrazeném místě přímo při
akci na ploše stadiónu, nebo na trase běhu (např. na obrátce,
v blízkosti stupňů vítězů, v cílové rovince, apod.),
3. vyhrazení prostoru pro propagaci služeb a výrobků firmy přímo při
akci (stánek),
4. označení firmy jako hlavního sponzora nebo sponzora akce
v tiskovinách, podle možnosti i v denním tisku,
5. propagace akce ve zpravodajských
regionálních rozhlasových stanicích,
Martin Němec, světový rekordman a
paralympijský vítěz v hodu diskem,
český rekordman v hodu oštěpem.

sportovních

relacích,

6. zástupci oslovené firmy jsou zváni na celou akci včetně VIP
posezení.

Dále Vám nabízíme tuto reklamní spolupráci:
•

Umístění reklamního panelu v areálu Městského atletického stadionu
* a to nejen při významné akci, ale na celý rok

1. Velkoplošný v Euro velikosti 5,2 x 2,4 m na ochozu okolo atletické dráhy, a to jednostranný do
prostoru stadionu nebo oboustranný, směřovaný i do ulice Staňkovy či Demokratické mládeže.
2. Reklamní panel, nejčastěji o rozměrech 2 x 1m, dle dohody i jinak, umístěný na opěrných zdech
okolo tartanové dráhy na oválu, na horní části tribuny nebo na jiném místě (např.: pod tribunou
nebo u některého ze sektorů) dle dohody.
3. Reklama může být jednorázová (jen při konání určité akce), nebo na sjednané časové období
(měsíční, čtvrtletní,…).

•

Zajištění konkrétního jednotlivce či atletického družstva

1. Nabízíme reklamní spolupráci na zajištění sportovní přípravy vynikajících sportovců,
reprezentantů ČR v atletice, zdravých i tělesně postižených.
2. Dále nabízíme reklamní spolupráci při podpoře sportovní přípravy a soutěží, některým z 13
mládežnických družstev (od 9 let až po juniorskou kategorii).
Dle rozsahu Vámi vybrané reklamní spolupráce zpracujeme smlouvu.

