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KONTAKT

www.auctor-racing.cz

Firma AUCTOR Racing s.r.o. nejenom připravuje závody do vrchu v rámci seriálu EDDA CUP a rallycrossového závodu 
spadajícího do Mistrovství zóny střední Evropy, Mistrovství ČR, SR a několika klubových pohárů, ale také stála u zrodu 
klubu AUCTOR Team, jež podporuje v jeho činnostech. Tento klub sdružuje jezdce z různých motoristických disciplín. 
Firmám, podnikatelům či soukromým dárcům, kteří podpoří tyto akce a klub finančním darem, reklamou, věcnými 
cenami či službou, nabízíme jejich prezentaci dle níže uvedené zvýhodněné nabídky.

AUCTOR BALÍ�EK 3 X 3 PLUS 

1. Hlavní partner závodu       HP – partner přispěje částkou 150.000,- Kč a více
2. Partner závodu                  P – partner přispěje částkou 15.000,- Kč a více
3. Barterový partner             BP – přispěje službami či cenami na závody a pro tým 
4. Mediální partner              MP – bude propagovat akce a tým 

AUCTOR Racing s.r.o.
Vinařice 126, 294 41  Dobrovice / IČO: 06881017 / č.ú.: 5297013349/0800

Jednatel: Lukáš Dufek / tel: +420 606 611 485 / e-mail: lukasdufek@auctor-racing.cz 

               Tomáš Procházka / tel: + 420 604 292 021 / e-mail: tomasprochazka@auctor-racing.cz

               Tomáš Mičík / tel: + 420 733 115 872 / e-mail: tomasmicik@auctor-racing.cz

MAPA ZÁVODU
ROK 2019
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ZAHRANI�NÍ 

Výhodou tohoto balíčku pro partnery je, že za jednu částku budou 
prezentováni nejen v rámci jednotlivých závodů, ale i jezdci na 

závodech, jež se budou v sezóně 2019 účastnit. ´

              ME / MČR / AMCM / KC

                 ZSE / MMČR / RX CUP

MČR / EDDA CUP / KP

     MČR / SPRINT RALLY / Volné

        2+ ORGANIZACE AR

              

                 MAĎARSKO / POLSKO /

                 SLOVENSKO / RAKOUSKO



27-28 / 4 / 2019 
JEMNÍKY / BOJETICE

Společnost AUCTOR Racing s.r.o. připravuje jako regionální pořadatel druhý závod nezávislého 

seriálu závodů do vrchu EDDA CUP. Závod se bude konat na trati mezi Jemníky a Bojeticemi 

u Mladé Boleslavi v termínu 27. – 28. dubna. Firmám, podnikatelům či soukromým dárcům, kteří 

podpoří tuto akci finančním darem, reklamou, věcnými cenami či službou, nabízíme jejich 

prezentaci dle níže uvedené nabídky.

1. Generální partner závodu      GP – partner přispěje částkou 75.000,- Kč a více 

2. Hlavní partner závodu            HP – partner přispěje částkou 25.000 – 50.000,- Kč 

3. Partner závodu                       P – partner přispěje částkou 3.000 – 20.000,- Kč 

4. Barterový partner                  BP – přispěje službami či cenami *

5. Mediální partner                   MP – bude propagovat akci *

* podle hodnoty cen a služeb, bude dle dohody řešeno protiplnění.

FORMA PREZENTACE
GP HP P BP MP

Uvedení partnera v názvu závodu

Logo + link partnera po celý rok na web stránkách, status GP-MP

Možnost využití našich stránek k prezentaci svých akcí a inzerátů

Představení partnera na našich Facebookových stránkách 

Umístění 5 reklamních panelů v prostoru trati

Umístění 4 reklamních panelů v prostoru trati

Umístění 2 reklamních panelů v prostoru trati

Logo partnera na plakátu k akci s uvedením statutu GP-MP

Logo partnera v programu závodu s uvedením statutu GP-MP

Inzerce v programu k závodu

25 a více volných vstupenek

12 - 20 volných vstupenek

5 - 10 volných vstupenek

Umístění vícerozměrného předmětu v prostoru trati (např. auto)

Logo na výsledkové tabuli

Logo partnera na DVD ze závodu - s uvedením statutu GP-MP

Logo partnera v reportáži ze závodu na Youtube - status GP-MP

Poskytnutí fotografií ze závodu pro vlastní prezentační činnost

A3 Kalendář ze závodu na další rok - předávaný v prosinci

Ostatní dle dohody

**

**

**

*

***

22-23 / 6 / 2019 
RALLYCROSS SOSNOVÁ

Společnost AUCTOR Racing s.r.o. připravuje jako hlavní pořadatel rallycrossový závod na trati 
v Sosnové u České Lípy, který se bude konat v termínu 22. – 23. června. Tento závod je vyhlášen 
v rámci Mistrovství Zóny střední Evropy, Mezinárodního Mistrovství České republiky, Mistrovství 
Slovenské republiky, České trofeje historických vozidel, pohárů Mascom Cup a Rallycross Cup. 
Firmám, podnikatelům či soukromým dárcům, kteří podpoří tuto akci finančním darem, 
reklamou, věcnými cenami či službou, nabízíme jejich prezentaci dle níže uvedené nabídky.

1. Generální partner závodu      GP – partner přispěje částkou 300.000,- Kč a více 

2. Hlavní partner závodu            HP – partner přispěje částkou 50.000 – 150.000,- Kč 

3. Partner závodu                       P – partner přispěje částkou 5.000 – 45.000,- Kč 

4. Barterový partner                  BP – přispěje službami či cenami *

5. Mediální partner                   MP – bude propagovat akci *

* podle hodnoty cen a služeb, bude dle dohody řešeno protiplnění.

FORMA PREZENTACE
GP HP P BP MP

Uvedení partnera v názvu závodu

Logo + link partnera po celý rok na web stránkách, status GP-MP

Možnost využití našich stránek k prezentaci svých akcí a inzerátů

Představení partnera na našich Facebookových stránkách 

Umístění 5 reklamních panelů v prostoru trati

Umístění 4 reklamních panelů v prostoru trati

Umístění 2 reklamních panelů v prostoru trati

Logo partnera na plakátu k akci s uvedením statutu GP-MP

Logo partnera v programu závodu s uvedením statutu GP-MP

Inzerce v programu k závodu

30 a více volných vstupenek

15 - 25 volných vstupenek

5 - 15 volných vstupenek

Umístění vícerozměrného předmětu v prostoru trati (např. auto)

Logo na výsledkové tabuli

Logo partnera na DVD ze závodu - s uvedením statutu GP-MP

Logo partnera v TV reportáži ze závodu - status GP-MP

Poskytnutí fotografií ze závodu pro vlastní prezentační činnost

A3 Kalendář ze závodu na další rok - předávaný v prosinci

Ostatní dle dohody

**

**

**

*

***
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