REKLAMNÝ PRIESTOR
PRE PARTNEROV A SPONZOROV KLUBU

KONEČNE HOKEJ
AJ V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Predstava o mládežníckom hokejovom klube v meste
Stará Ľubovňa sa zrodila už veľmi dávno. Prvé úvahy
o výstavbe zimného štadióna sa objavili v roku 1983.
Po prevrate v roku 1998 z toho nakoniec zišlo.
Nedoriešenému stavu mala o 27 rokov pomôcť dotácia
od vlády v hodnote viac ako 1 milión eur. Aj túto „bitku“
o štadión však Ľubovňania prehrali. Novopostavená
oceľová strecha sa v roku 2013 pod náporom snehu
zrútila a zimný štadión ostal nedokončený.
Konečné riešenie chátrajúceho zimného štadióna
sa našlo koncom júna 2018. Mesto prijalo ponuku
súkromného investora Jána Kentoša. Slávnostné
otvorenie PEM arény, ktorého sa zúčastnil aj člen
Siene slávy a zároveň rodák zo Starej Ľubovne
Marián Hossa, sa uskutočnilo 14. januára 2020.

STRÁŽCOVIA
ĽADU, HRADU A SEVERU!

Hneď po prvotných “oťukávačkách” na ľade sa začalo
horlivo pracovať na tvorbe mládežníckeho hokejového
klubu. Najskôr bolo potrebné uskutočniť nábor detí.
Ten sa vydaril, záujem zo strany rodičov a ich detí
bol enormný, čím sa potvrdilo, že v meste má
hokejový klub svoje miesto a hlavne potenciál rásť.
Tak ako „dospeláci“ dlhé roky bojovali za prelomenie
prekliatia nedostavaného zimáku, je teraz rada
na mladých talentoch bojovať za farby mesta priamo
na ľade. Do prvej línie boli nasadení Ľubovnianski Rytieri,
ktorí sa s nadšením odhodlali strážiť náš domáci ľad,
múry hradu mesta, ale aj severný región Spiša.
Keďže časy sú ku športovcom neúprosné, rytieri by radi
využili aj vašu pomoc, teda pomoc partnerov, sponzorov
či darcov. Pripravili sme vám zaujímavý reklamný priestor...

3 BALÍČKY

ZLATÝ, STRIEBORNÝ, BRONZOVÝ
Každý záujemca o príspevok či dlhodobý
partner si môže vybrať jeden z celkovo
piatich reklamných balíčkov.
K dispozícii je zlatý, strieborný,
alebo bronzový balíček. Klub
Okrem toho ponúka aj jeden
balíček “extra“. Podľa stupňa
balíčku je dopasovaná hodnota
reklamy. 3 základné reklamné
priestory klub partnerovi
poskytne pri výbere
akéhokoľvek balíčka
(okrem custom).

CUSTOM BALÍČEK

PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

3 000
euro
365
dní

1 500
euro

600
euro

Hokejový klub Ľubovnianski Rytieri ponúka
partnerom možnosť si reklamný priestor
namixovať podľa vlastných predstáv.
Na základe výberu bude sponzorovi
navrhnutá cenová ponuka v súlade
s hodnotami jednotlivých
reklamných priestorov.

DRUHY REKLÁM
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
Najzaužívanejším povrchom na potlač bol a pravdepodobne
ešte dlho zostane papier vo všetkých svojich podobách.
Medzi potláčané materiály dnes patria kvalitné papierové
povrchy, ktorých potlač so zmysluplným obsahom ich robí
zaujímavými a reprezentatívnymi.

OUT OF HOME
Aj keď všetko nahráva modernej digitalizácii,
outdoorová reklama bude vždy na výslní
záujmu. Je to totiž jeden z najlepších
formátov pre budovanie povedomia
o značke. Navyše, s nástupom nových
technológií možno počítať s väčšou
interaktivitou a neustálou
formátovou evolúciou.

ONLINE
Vďaka internetovej reklame sa za nízke náklady dá komunikovať s masami, pričom
veľmi jednoducho sa vie zmerať jej efekt. Počtom kliknutí na odkaz alebo počtom
zobrazení stránky možno poľahky zistiť, koľkých spotrebiteľov reklama zasiahla.

3 ZÁKLADNÉ REKLAMY

PRI VÝBERE JEDNÉHO Z BALÍČKOV (OKREM CUSTOM)
BULLETIN 6X
V priestoroch štadióna budú ľuďom núkané bulletiny (A5) so štatistikami
a informáciami o klube, v ktorých sa bude nachádzať logo spoločnosti.

NEWSLETTER 12X
Cez web bude napĺňaná databáza e-mailov, na ktoré
sa bude posielať newsletter s informáciami,
v ktorom bude umiestnená reklama spoločnosti.

LOGO NA WEBE 1X
Na oficiálnej internetovej stránke
klubu v sekcii pre partnerov
umiestnené logo
spoločnosti.

BRONZOVÝ BALÍČEK

600 € NA 1 ROK, 50 € MESAČNE
MANTINEL 1X

Reklama spoločnosti umiestnená na mantinel
hracej plochy v štandardnom rozmere 200 x 85 cm.

PLAGÁT (A0) 3X
Plagát s informáciami o klube a logom partnera
umiestnený na tzv. propagačnom trojuholníku
priamo v priestoroch PEM arény 3X do roka.

PLAGÁT (A3) 3X
Na betónových stĺpoch (9X) či v osvetlených vitrínach (2X)
v meste Stará Ľubovňa umiestnené plagáty ohľadom klubu,
zápasoch a pod. 3X do roka, na ktorých bude logo spoločnosti.

STRIEBORNÝ BALÍČEK

1 500 € NA 1 ROK, 125 € MESAČNE
ROLL-UP 1X

Systém s otočnými nohami a zaklápavajúcou lištou
v priestoroch štadióna v štandardnom rozmere
85 x 200 cm v celom rozsahu s reklamou spoločnosti.

PLEXISKLO 1X
Reklama je umiestnená na 200 x 15 cm širokom páse
spodnej časti plexiskla (hneď nad mantinelom).

FACEBOOK 3X, YOUTUBE 1X
Prostredníctvom oficiálnej Facebookovej stránky klubu
odprezentovaná spoločnosť či reklama v rôznych podobách
(obrázkové posty, články, videá a pod.) a tiež do jedného
z videí o klube vložená reklama či logo spoločnosti.

ZLATÝ BALÍČEK

3 000 € NA 1 ROK, 250 € MESAČNE
ROLBA 1X
Nálepka s logom spoločnosti nalepená priamo na rolbu
upravujúcu ľad v rozmere max. 200 x 15 cm na celý rok.

BILLBOARD 6X
Na billboarde v meste Stará Ľubovňa každý druhý mesiac
odprezentované informácie o klube aj s logom spoločnosti.

HRÁČSKA VÝSTROJ 1X
Reklama spoločnosti umiestnená na zápasové dresy
či nohavice Ľubovnianskych Rytierov a tiež hráčske prilby
pomocou nálepky umiestnenej vpredu nad ochrannou mriežkou.

EXTRA!

PLATINOVÝ BALÍČEK

6 000 € NA 1 ROK, 500 € MESAČNE
HRACIA PLOCHA 1X

Reklama spoločnosti pomocou fólie nalepená na hraciu
plochu pod ľad v rozmere max. 3 x 3 m počas obdobia
9 mesiacov cez rok (jeden interval ľadu za rok).

BANNER (PLACHTA) 1X
Plachta priamo nad hracou plochou v rozmere
cca. 5 x 6 m v celom rozsahu s reklamou spoločnosti.

SVETELNÁ TABUĽA 1X
Na časomiere nad hracou plochou v digitálnej podobe
premietnutá reklama či logo spoločnosti.
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NAŠA BUDÚCNOSŤ!
PREČO PODPORIŤ MLÁDEŽNÍCKY KLUB?

Mesto Stará Ľubovňa, v ktorom sa narodil člen siene slávy
Marián Hossa či celý severný región Spiša, kde má korene
dokonca aj Peter Bondra, má konečne šancu vychovať ďalšie
hokejové talenty. Samozrejme, primárnym cieľom je viesť
deti k športu a dať im možnosť zmysluplne tráviť čas.
Mládežnícky klub ľadového hokeja Ľubovnianski Rytieri
disponuje širokým reklamným priestorom marketingovej
komunikácie, ktorý je v optimálnej miere schopný
spropagovať akúkoľvek obchodnú značku. Vhodnou
kombináciou môže spoločnosť získať kvalitný mediamix,
ktorý poskytne dostatočnú vizibilitu a tiež hodnotnú
komunikáciu obchodnej značky, produktov či služieb.
Poďte viesť spoločne s nami deti k športu a podporovať
mladé hokejové talenty na východnom Slovensku.

KONTAKT

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

JÁN KENTOŠ
PREZIDENT KLUBU
tel.: 0911 613 567

PATRIK BOĎO RÓBERT ČANDÍK
RIADITEĽ KLUBU
tel.: 0911 173 534

MANAŽÉR KLUBU
tel.: 0904 926 584

e-mail: info@lubovnianskirytieri.sk
www.lubovnianskirytieri.sk

ĎAKUJEME!

ZA DÔVERU A PODPORU

Patrik Boďo
výkonný riaditeľ klubu ľadového hokeja
Ľubovnianski Rytieri

