Vážení prodejci a sponzoři,
Česká republika byla pro rok 2019 pověřena Mezinárodní kynologickou federací (FCI) uspořádáním
jubilejního 25. Mistrovství světa všech plemen FCI v Obedience. Akce se bude konat ve dnech 4. – 7.
července 2019 na Městském stadionu Sletiště na Kladně, ve městě, kde byl pořádající subjekt, Klub
Obedience CZ, v roce 2007 založen.
Mistrovství světa FCI v Obedience je nejvýznamnější akcí roku, účastnit se může 120 týmů z cca 20 států
celého světa a je otevřena všem plemenům bez ohledu na velikost. Pro Českou republiku je to svátek,
pocta a prestiž v jednom, kandidáti na pořadatelství jsou vždy pečlivě vybíráni zástupci komise Obedience
při FCI. Soutěž probíhá v nejvyšší, elitní kategorii OB3 a český divák tak bude mít šanci vidět skutečné špičky
tohoto kynologického sportu na vlastní oči. Předpokládá se několik tisíc návštěvníků jak z ČR, tak zahraničí
a mediální dosah na všechny kontinenty prostřednictvím live-streamu.
Nabízíme Vám možnost prezentovat Vaši firmu v několika oblastech. Samozřejmostí je zmínka o
partnerech a sponzorech při slavnostním zahájení i ukončení, jakož i v průběhu moderování akce. Pokud
Vás naše nabídka zaujme, bude nám ctí Vaši poptávku realizovat:
A. Webové stránky MS FCI 2019 a facebookové stránky akce – 3.000 Kč
www.obedience2019.cz – česká i anglická jazyková verze a na FB stránce (akce i skupina)
zveřejnění ode dne připsání částky na účet do konce roku 2019
B. Reklamní prostor v tištěném katalogu MS – uvnitř nebo obálka (formát A4, barva)
a. 1 celá stránka uvnitř katalogu, A4 barva
2.000 Kč
b. 1/2 stránky uvnitř katalogu, A4 barva
1.000 Kč
c. 1/4 stránky uvnitř katalogu, A4 barva
750 Kč
d. 2. a 3. strana obálky katalogu, A4 barva
3.500 Kč
e. 4. (zadní) strana obálky katalogu, A4 barva
4.500 Kč
C. Vyvěšení reklamních bannerů na stadionu/tribuně
Max rozměr banneru 3m x 1m – paušálně 2.000 Kč – po celou dobu konání akce
D. Prodejní stánky (mohou být navíc účtovány poplatky za energie)
a. O velikosti do 10 m2 - paušálně 5.000 Kč na dobu trvání akce
b. O velikosti nad 10 m2 – paušálně 7.500 Kč na dobu trvání akce
E. Kombinace dvou a více jmenovaných možností
Na vyžádání – kontaktujte nás pro sestavení nabídky na míru.
Předem děkujeme za Váš zájem a podporu!
Za pořadatelský tým MS OBE 2019
Bc. Vilemina Kracíková, Bc. Lada Richterová
Kontakt: www.obedience2019.cz, worldwinner2019@obedience.cz

Objednávka reklamy MS FCI Obedience 2019 – Kladno, 4. - 7. 7. 2019
Společnost: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní osoba (jméno, e-mail): ………………………………………………………………………………………….
Web: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Prosíme, připojte svůj banner / logo ve vektrorech & jpeg na e-mail.
Máme zájem o: (prosíme označte)
A ⃝ - Ba ⃝ - Bb ⃝ - Bc ⃝ - Bd ⃝ - Be ⃝ - C ⃝ - Da ⃝ - Db ⃝ - E ⃝
A. Webové stránky MS FCI 2019 a facebookové stránky akce – 3.000 Kč
B. Reklamní prostor v tištěném katalogu MS
a. 1 celá stránka uvnitř katalogu, A4 barva
2.000 Kč
b. 1/2 stránky uvnitř katalogu, A4 barva
1.000 Kč
c. 1/4 stránky uvnitř katalogu, A4 barva
750 Kč
d. 2. a 3. strana obálky katalogu, A4 barva
3.500 Kč
e. 4. (zadní) strana obálky katalogu, A4 barva
4.500 Kč
C. Vyvěšení reklamních bannerů na stadionu/tribuně – paušálně 2.000 Kč – po celou dobu akce
D. Prodejní stánky (mohou být navíc účtovány poplatky za energie)
a. O velikosti do 10 m2 - paušálně 5.000 Kč na dobu trvání akce
b. O velikosti nad 10 m2 – paušálně 7.500 Kč na dobu trvání akce
E. Kombinace dvou a více jmenovaných možností: Na vyžádání – Vaše představy/požadavky:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Platební údaje:

Platba ve výši …………………… CZK byla poukázána dne ……………………… 2019 na účet:
Číslo účtu:
Majitel:
Adresa banky:

2100215622 / 2010
Obedience CZ z.s.
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

