HÁZENÁ
NABÍDKA
PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE
1. HC PARDUBICE
Účastník 2. ligy mužů

Vážení sportovní přátelé,
tato nabídka je určena Vám všem, kteří se zajímáte o případnou spolupráci s házenkářským
klubem SK HC SKP Pardubice na poli marketingu a reklamy.
Nabízíme Vám různé možnosti reklamní prezentace, jejichž prostřednictvím se stanete partnery
pardubické házené, klubu se čtyřiceti letou tradicí.
Pokud uvažujete o zviditelnění Vaší společnosti ve spolupráci s naším klubem – kontaktujte nás a
obratem Vám předložíme konkrétní nabídku pro možnou spolupráci.
Základní informace o možnostech spolupráce naleznete v této prezentaci.

1. HC PARDUBICE
Pardubice, V Ráji 2766, PSČ 530 02
IČ: 65 66 77 01
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 112150708/0300
Vedení klubu:
Jan Deml
předseda výkonného výboru
SK HC SKP Pardubice
mobil 724 113 065
e-mail: dfc.deml@seznam.cz

Mgr. Martin Keřt
člen výkonného výboru
SK HC SKP Pardubice
mobil 737 134 872
e-mail: kertmartin@centrum.cz

Roman Dvořák
ekonom klubu
SK HC SKP Pardubice
mobil 737 571 236

Mediální partneři:
Pardubické noviny, Noviny Pernštejn a Český rozhlas Pardubice

Představení házenkářského klubu 1. HC Pardubice
Klub ke své sportovní činnosti využívá dvě házenkářská hřiště ve sportovním areálu v Pardubicích
na Dukle v ulici V Ráji čp. 2766, přilehlou budovu šaten a ubytovny a především pak nově
vybudovanou nafukovací halu.
Družstva mužů
Družstvo mužů A tvořené jen odchovanci našeho klubu dosáhlo jako nováček 2. ligy české
skupiny v sezóně 2006/2007 historického úspěchu, umístilo se na 7. místě a splnilo předsezónní cíl
bezpečného udržení se v soutěži. Doposud nejúspěšnějším ročníkem byl následující 2007/2008,
kdy v konečném účtování obsadili muži 4. místo. Následující dva ročníky se umístěními ve velice
vyrovnané souteži vrátilo na hladinu druholigové premiéry, konkrétně 2008/2009 7. místo a
2009/2010 8. místo, které mohlo ovšem být při vyrovnanosti soutěže o mnoho lepší, o tomto faktu
svědčí fakt, že jsme dosáhli druhého nejlepšího skóre.
Družstvo mužů B se účastní oblastního přeboru.

DOBRÁ TREFA PRO VÁS, ŠANCE PRO DĚTI
Házenkářský klub netvoří jenom úspěšná družstva mužů, ale i mládežnická družstva, o které se
starají kvalifikovaní trenéři.

Družstvo starších žáků – hráči ročníků narození 1997 – 1998 – oblastní přebor
Družstvo mladších žáků – hráči ročníků narození 1999 – 2000 – oblastní přebor
Družstvo minižáků a přípravky – hráči ročníků narození 2001 a mladší – oblastní přebor

KVALITNÍ A FINANČNĚ NENÁROČNÉ VYŽITÍ DĚTÍ,
PRO KTERÉ JSOU VZOREM NAŠI ÚSPĚŠNÍ ODCHOVANCI:
Petr Hrubý – reprezentant České republiky (účastník mistrovství světa v Německu (2007))
–

Jan Vtípil

hráč bundesligového Melsungenu (Německo)

– člen širšího kádru reprezentace České republiky
– hráč extraligového družstva HBC Jičín

Tomáš Hes – juniorský reprezentant České republiky
–

hráč extraligového družstva HCB OKD Karviná

Forma partnerství s 1. HC PAPRDUBICE
PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH – PLNĚ DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY
Umístění Vaší reklamy v házenkářském areálu na adrese Pardubice, V Ráji 2766, pro zápasy
házenkářů v nafukovací hale a také u přilehlé budovy ubytovny a šaten. Dle dohody a smlouvy lze
na základě Vámi požadovaného rozsahu umístit Vaši reklamu na:
•
•
•
•
•
•

hrací ploše házenkářského areálu v Pardubicích
oplocení a místech střídačky
při zápasech v nafukovací hale vedle střídaček (tedy naproti divácké tribuně)
dresech a hráčské výstroji (dresy nabízejí řadu variant umístění)
propagačních předmětech, letácích a upoutávkách
internetových stránkách klubu

Druhy partnerství s 1. HC PARDUBICE
Generální partner
•
•
•
•
•
•
•
•

Kč 50.000,-- ročně

-

Kč 15.000,-- ročně

název (logo) partnera na dresech vybraného družstva
reklamní panel na domácích utkáních (0,7m krát 1,5 m)
reklamní panel u budovy ubytovny a šaten házenkářského oddílu
reklamní panel v prostorách sportovního areálu

Partner dětí
•
•

-

název (logo) hlavního partnera na zadní straně dresů družstva mužů
reklamní panel na domácích utkáních (0,7m krát 1,5 m)
reklamní panel u budovy ubytovny a šaten házenkářského oddílu
reklamní panel v prostorách sportovního areálu
logo partnera při všech prezentacích klubu
využití sportovního areálu klubu ke sportovním akcím hlavního partnera

Partner
•
•
•
•

Kč 150.000,-- ročně

název (logo) generálního partnera v názvu klubu
barva klubových dresů na přání generálního partnera
název (logo) generálního partnera na přední straně dresů všech kategorií
2 reklamní panely na domácích utkáních (0,7m krát 2,5m)
reklamní panel u budovy ubytovny a šaten házenkářského oddílu
reklamní panel v prostorách sportovního areálu
logo partnera při všech prezentacích klubu
využití sportovního areálu klubu ke sportovním akcím generálního partnera

Hlavní partner
•
•
•
•
•
•

-

-

Kč 5.000,-- ročně

reklamní panel na domácích utkáních a turnajích (0,7m krát 1,5 m)
prezentace Vaší společnosti při žákovských domácích turnajích

Dle dohody i na konkrétní účel (nákup dresů, míčů a sportovního vybavení, zajištění účasti
konkrétního družstva na turnaji, ....)

