


CÍLEM TOHOTO PORTFOLIA JE ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ PRO ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB NAŠEHO 

FLORBALOVÉHO ODDÍLU. 

AKTUÁLNĚ MÁME PŘES 200 AKTIVNÍCH ČLENŮ, KOMPLETNÍ 
CHLAPECKOU STRUKTURU A V DÍVČÍ SLOŽCE CHYBÍ POUZE 
DRUŽSTVO ŽEN, KTERÉ CHCEME DO DVOU LET ZAKLÁDAT.

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU, ČAS A PODPORU
A V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE:

LUKÁŠ PARDUBSKÝ
E-MAIL: sekretarkatikadan@seznam.cz

TEL.: +420 732 188 504 



KDY BUDE VAŠE REKLAMA VIDĚNA

ZÁPASY ´´A´´ MUŽSTVA:

➢ od září do dubna, každý druhý víkend

➢ domácí utkání - cca 2h celkem

➢ návštěvnost – v průměru přes 250 diváků

ŽÁKOVSKÉ TURNAJE:

➢ každý druhý víkend 

➢ turnaj trvá přibližně 3-4 hodiny dle kategorie

➢ návštěvnost – vždy nejméně 150 účastníků

➢ pořádáme turnaje pro celou západní část florbalové 
mapy 



WEBOVÉ STRÁNKY 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vaše logo je viditelné při každém navštívení našich 

stránek a při kliknutí budou návštěvníci 

přesměrováni na vaše webové stránky.  

➢ cena / umístění / velikost - vše po domluvě 

s vedením FBC 

REKLAMNÍ PLOCHY A PROSTOR



MANTINEL

➢ velikost reklamy – 50 x 200 cm (v x š)

➢ pronájem na 1 rok – od 5 000 Kč

➢ reklamní polep si vyhotovuje nájemce

Je také možné smluvit výhradní místo na hrazení.



BANNER

➢ velikost banneru určuje zadavatel po dohodě s vedením 

sportovní haly

➢ banner zůstává na místě, reklamní účel tedy plní i při 

ostatních akcích

➢ pronájem na 1 rok – od 10 000 Kč



SCHODIŠTĚ

➢ rozměr 1 schodu 10 x 40 cm (v x š)

➢ reklama se na schody lepí

➢ možnost využití několika variant schodišťového 

reklamního profilu

➢ cena a velikost reklamy po dohodě s vedením sportovní 

haly a FBC 



LED OBRAZOVKA

➢ reklamní video

➢ formát mp4

➢ pronájem na 1 rok – 15 000 Kč / 30s video

➢ reklama bude probíhat na každém domácím zápase

´´A´´ mužstva a to vždy před nadcházející třetinou
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