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Základní informace o turnaji 

Minulost turnaje 

• založen 9. 9. 2006 v Litomyšli 

• pravidelná účast hráčů Mattoni NBL 

• skvělá divácká kulisa 

• bohatý doprovodný program 

• od roku 2013 i dětské kategorie 

• v roce 2014 přesun turnaje na Zimní stadion Litomyšl 

• v roce 2014 přes 150 účastníků 

 





Základní informace o turnaji 

Současnost – 10. ročník, 2015 

• koná se celý víkend 13.  – 14.  června 2015 

• místem konání opět Zimní stadion Litomyšl 

• v sobotu – kategorie dospělí, muži, ženy, mixy a nově 

vozíčkáři! 

• v neděli – kategorie dětí od 8 do 15 let 

• doprovodný program – smečování pro dospělé i děti! 

• občerstvení, muzika a soutěže pro diváky  

• účast  zahraničních týmů  



Nabídka reklamního plnění 
Reklama během akce 
• Umístění loga v interiéru Zimního stadionu. Na backdropu při 

focení, na mantinelu, u výsledkové tabule, na infostánku atd. 

 



Nabídka reklamního plnění 
Tiskoviny – plakáty a další 
• Umístění loga na plakátech, diplomech a dalších tiskovinách 

 



Nabídka reklamního plnění 
Webové stránky a sociální sítě 
• Umístění loga na webových stránkách a Facebookovém profilu. 



Nabídka reklamního plnění 
Další reklamní plnění 
• Umístění loga na poháry, možnost prezentačního stánku, reklamní 

sdělení pomocí moderátora akce atd. 



Nabídka reklamního plnění 

Pozice PARTNER -  cena od  3000 Kč 

1. umístění velkoplošné reklamy v interiéru Zimního 

stadionu (mantinely, prezentační stánek) 

2. umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 

3. umístění firemního loga na webových stránkách. 

4. představení firmy moderátorem při pořádání turnaje, 

Facebook, Twitter a média 

5. možnost prodeje či prezentace výrobků, nabídka produktů 

při pořádání turnaje. 



Nabídka pro sponzory 

Pozice HLAVNÍ PARTNER -  cena od  8000 Kč 

1. umístění velkoplošné reklamy v interiéru Zimního stadionu (mantinely, 

prezentační stánek) 

2. umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 a diplomech. 

3. umístění firemního loga s popisem činnosti na webových stránkách Litomyšl 

Streetball s odkazem na webové stránky firmy a případné dokumenty ke stažení, 

Facebook, Twitter a média 

4. představení firmy moderátorem při pořádání turnaje. 

5. prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů při pořádání turnaje. 

6. Možnost umístit logo na poháry a diplomy. 

7. umístění firemního loga na koše. 

8. umístění velkoplošných reklam na altány 

9. možnost umístění reklamního stanu 



Kontaktní údaje 

Webové stránky pro dospělé a děti: 

http://litomyslstreetball.cz/ 

http://litomyslstreetball.cz/kids/ 

 

Hlavní email: 

info@litomyslstreetball.cz 

 

Kontakty 

Martin Kopecký 

Tel.: +420 739 665 435  

kopecky@litomyslstreetball.cz  

 
Martin Šorf 

martin.sorf@seznam.cz  

Fakturační údaje: 

Litomyšl Streetball o.s. 

IČO: 01504401 

J. Frománka 327 

Litomyšl, CZ 570 01 

 

č.účtu :  

pro platby v CZ: 

č.ú. 2300395883/2010 

 

pro platby z SK: 

č.ú. 2300395883/8330 
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Děkujeme za Vaší podporu  
10. ročníku turnaje. 


