4. ročník

STAŇTE SA HRDÝM PARTNEROM PROJEKTU

Už čoskoro do Trebišova zavítajú vzácni hostia a niekoľko tisíc návštevníkov z
celého Slovenska ale i zahraničia na 4. ročník podujatia Spoznaj Trebišov behom a
Jarnou prechádzkou. Keďže projekt je určený pre rodiny, štartovací príspevok je
minimálny a pokrýva cca 30 % celkových nákladov spojených s organizáciou tejto
akcie. Aj tento rok čaká všetkých bohatý kultúrny a sprievodný program úplne
ZADARMO. Viac prekvapení - viac interpretov - viac sprievodných akcií a viac
účastníkov. Aj touto cestou k spolupráci

👉 CHCEME OSLOVIŤ PRÁVE VÁS 👈
NÁŠ RODINNÝ PROJEKT VIETE PODPORIŤ Produktom, 💰 Finančne, 🚓 Službou
PARTNER PODUJATIA 2020 - 🎯 GENERÁLNY 🎯 HLAVNÝ 🎯 OFICIÁLNY 🎯 MEDIÁLNY
 Ponúkame Vám široké portfólio reklamného priestoru k zviditeľneniu Vašej
firmy a tým aj možnosti oslovenia a získania nových klientov pre Vaše
podnikanie💰 .
 Každý partner tento rok získa navyše ako BONUS
EXKLUZÍVNY ĎAKOVNÝ LIST v ráme A3 s logom projektu a originálnym
podpisom ambasádora podujatia 2020 👣 JOZEFA PRIBILINCA,
/ olympijský víťaz, viacnásobný Majster sveta a Majster Európy/
 Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
 Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe
Kompletnú ponuku reklamného priestoru a možnosti spolupráce Vám radi poskytne
pri osobnom stretnutí, telefonicky ☎ +421 915895 860 alebo nám napíšte
na 📧 spoznajtvbehom@centrum.sk a odpovieme Vám.

TEŠÍME SA NA VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU

PLNENIE PARTNERA

/ PLNENIE GENERALNÉHO PARTNERA /




























Dominantný priestor na všetkých reklamných a propagačných materiáloch+reklamný
priestor v rámci produktového segmentu
Umiestnenie vlajok a reklamných bannerov partnera v mieste štart. koridoru
Priestor pre prezentačný stan a promo tím pri pódiu
Umiestnenie Vášho loga firmy na oficiálnej stránke behu www.spoznajtvbehom.sk s
odkazom na stránku firmy
Získanie Ďakovného listu v ráme / formát A3 / s logom projektu s originálnym podpisom
organizátora a ambasádora celého podujatia 2020 / Jozef Pribilinec,
/olympijský víťaz, viacnásobný Majster sveta a Majster Európy/
Možnosť získania vzácnej originálnej sklenenej plakety s logom projektu
Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe
Získanie symbolického, pamätného štartovného čísla 1 s logom projektu patriace
ambasádorovi Jozefovi Pribilincovi a s jeho originálnym podpisom.
Vaše LOGO na hlavnej štartovacej bráne /vlastná réžia, výroba rekl. baneru/
Vaše LOGO na oficiálnych plagátoch a letákoch v rámci reklamnej kampane
Účasť partnera v tombole
Predstavenie partnera cez „ Ďakovnú kartu “ na oficiálnej funPage FB
stránke Spoznaj Trebišov behom
Predstavenie partnera cez „ Zdieľaciu súťaž “ na oficiálnej FB funPage stránke Spoznaj
Trebišov behom. /Venovanie cien – vyhlásenie výhercov – poďakovanie partnerovi
Možnosť tímovej bezplatnej registrácie v rámci vašej firmy
Vystavenie predvádzacích vozidiel v miesta štartu v dohodnutom počte
Vaše reklamné vozidlo môže slúžiť ako doprovodné vozidlo pred pelotónom
Vklad do štartovacích balíčkov / informačný leták, reklamný predmet /
Aktivity v zázemí partnera
Organizačný tím odetý v tričkách s logom partnera + podujatia / vlastná réžia /
Možnosť inštalácie vlastnej štartovacej brány s logom firm- prip. iné produkty
Reklamný priestor cez súťaže prebiehajúce v rámci kampane /ceny/
Osobitné poďakovanie zástupcom firmy pri slávnostnom otvorení podujatia
Možnosť predstavenia firmy jeho zástupcom priamo na pódiu s vopred pripravenými
otázkami pre moderátorov podujatia
FB oznam cez rekl. kartu o tom, že ste naším novým generálnym partnerom

Popr. iné benefity a reklamný priestor po vzájomnej dohode.

/ PLNENIE HLAVNÉHO PARTNERA /





















Umiestnenie Vášho loga firmy na oficiálnej stránke behu
www.spoznajtvbehom.sk s odkazom na stránku firmy
VAŠE LOGO na reklamných plagátoch a letákoch
VAŠE LOGO na veľkoplošných prezentačných tabuliach u uliciach mesta
a okolitých obciach
Získanie Ďakovného listu v ráme / formát A5 / s logom projektu s originálnym
podpisom organizátora a ambasádora celého podujatia 2020 / Jozef Pribilinec ,
olympijský víťaz, viacnásobný Majster sveta a Majster Európy
Priestor pre prezentačný stan a promo tím pri pódiu – štartovacej bráne
Možnosť inštalácie štartovacej brány s logom firmy
Umiestnenie vlajok a reklamných bannerov partnera
Vklad do štartovacích balíčkov
Aktivity v zázemí partnera
Umiestnenie rekl. bannera v mieste štartovacieho koridora
Organizačný tím odetý v tričkách s logom partnera + podujatia / vlastná réžia /
Účasť partnera v tombole
Reklamný priestor cez súťaž
e prebiehajúce v rámci kampane /ceny/
Osobitné poďakovanie zástupcom firmy pri slávnostnom otvorení podujatia
Osobitné poďakovanie s popisom konkrétnej podpory v elektronickom médiu
(soc. sieť, web)
Verejný oznam formou sociálnej siete cez rekl. kartu o tom, že ste naším
novým hlavným partnerom
Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe
Získanie symbolického, pamätného štartovného čísla 1 s logom projektu
patriace ambasádorovi Jozefovi Pribilincovi a s jeho originálnym podpisom.

/ PLNENIE OFICIÁLNEHO PARTNERA /










Umiestnenie loga firmy na oficiálnej stránke behu www.spoznajtvbehom.sk
Umiestnenie vlajok a reklamných bannerov partnera
VAŠE LOGO na reklamných plagátoch a letákoch
VAŠE LOGO na veľkoplošných prezentačných tabuliach u uliciach mesta
a okolitých obciach
Vklad do štartovacích balíčkov
Umiestnenie rekl. bannera v mieste štartovacieho koridoru
Účasť partnera v tombole
Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe

/ PLNENIE PARTNERA /









Umiestnenie vlajok a reklamných bannerov partnera
VAŠE LOGO na reklamných plagátoch a letákoch
VAŠE LOGO na veľkoplošných prezentačných tabuliach u uliciach mesta
a okolitých obciach
Umiestnenie rekl. bannera v mieste koridoru
Účasť partnera v tombole
Umiestnenie loga firmy na oficiálnej stránke behu www.spoznajtvbehom.sk
Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe

/ PLNENIE MEDIÁLNEHO PARTNERA /










Umiestnenie vlajok a reklamných bannerov partnera
Umiestnenie loga firmy na oficiálnej stránke behu www.spoznajtvbehom.sk
VAŠE LOGO na reklamných plagátoch a letákoch
VAŠE LOGO na veľkoplošných prezentačných tabuliach u uliciach mesta
a okolitých obciach
Vklad do štartovacích balíčkov
Umiestnenie rekl. bannera v mieste štartovacieho koridoru
Účasť partnera v tombole
Vstup do VIP Zóny s možnosťou občerstvenia počas trvania celého podujatia
Špeciálne miesta s miestenkou v zóne pre hostí pri kultúrnom programe

