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Návrh reklamNího plNěNí 
jako předmět objednávky na reklamu a propagaci 

Objednáváme u vás reklamu a prOpagaci v rámci akce: 

konané dne:                                                                                                , a to v následujícím rozsahu:

ZákladnÍ inFO                                  

 právo užívat titul „Generální partner“ nebo „hlavní partner“

 možnost vystoupení a projevu zástupce skupiny Čez na akci

 verbální poděkování partnerovi při zahájení a/nebo při ukonČení

 možnost předání cen vítězům zástupcem objednatele

umÍstěnÍ lOgOtypů skupiny ČeZ v tiskOvinách                      

 plakát (formát , počet                 )  publikace

 leták (formát , počet                 )  jmenovky

 kataloG (formát , počet                 )  vydání tiskové zprávy o partnerství  

 sborníky (formát , počet                 )  poděkování za partnerství v krajských novinách

 proGram (formát , počet                 )  loGotyp ve výroČní zprávě dodavatele

 pozvánky  loGotyp v zápatí hlaviČkových papírů dodavatele

 vstupenky  jiné:

 inzerát na akci v reGionálním tisku

umÍstěnÍ lOgOtypů skupiny ČeZ na nOsiČÍch

 banner  deska o rozměru              ×           m (např. do výloh, škol apod.)

 cityliGht  nafukovací nosiČe (startovní brána, balónky atp.)

 promítací plátno  jiné:

 roll-up

umÍstěnÍ lOgOtypů skupiny ČeZ na kOnkrétnÍch mÍstech

 ve smluvených prostorách akce  za předsednickým stolem

 ve výloze provozovny  na textiliích (např. na dresech, reprezentačních tričkách atd.)

 na plášti stadionu  na výbavě sportovce Či úČastníka (helma, kolo, pádlo...)

 na sedadlech, židlích, křeslech atp.  na voze Či jiném dopravním prostředku k akci

 na stupních vítězů, při vyhlašování výsledků atp.  jiné:

interaktivnÍ preZentOvánÍ skupiny ČeZ

 umístění loGotypu na webových stránkách  loGotyp na oficiálním dvd k akci (dvd k souhrnu akce...) 

 projekce spotu objednatele na akci  zajištění reklamního spotu v reGionálním vysílání

 prezentace v powerpointu  jiné:

OstatnÍ mOžnOsti reklamnÍhO plněnÍ:
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