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KONTAKT 

www.auctor-racing.cz

V rámci spolupráce s firmou AUCTOR Racing s.r.o. je možné propagovat partnera i na akcích jí pořádaných.

PROPAGACE PARTNERA 

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

KDO JSME...
AUCTOR Team z.s. – je klub založený v roce 2018, jehož náplní je sdružovat 
jezdce  a pořadatele napříč různými motoristickými disciplínami. Jeho historie 
však sahá do nedávné minulosti, kdy jeho členové na Mladoboleslavsku pořádali 
nebo se jako jezdci účastnili velmi oblíbených klubových autokrosových 
a  rallycrossových závodů na již zaniklých tratích na Týnci a Mladé Boleslavi. 
Pořadatelské i jezdecké zkušenosti mají i z tratí republikových či závodů do vrchu. 
Z líhně těchto závodů vzešla řada slavných jmen a Mistrů republiky v různých 
motoristických disciplínách jak na poli republikovém, tak i klubovém. Velká část 
z těchto jezdců je i v našem klubu. U jeho zrodu stála promotérská firma AUCTOR 
Racing s.r.o., která s klubem spolupracuje při pořádání sportovních a kulturních 
akcí a klub a jeho členy podporuje v jeho činnostech.

1. 50 – 149.999,- Kč – týmové setkání v hodnotě 10 – 30.000,- Kč - na akci budou 1 – 2 jezdci, kteří povozí 
zaměstnance nebo další účastníky akce, případně techniku i zapůjčí (*1). Podle výše příspěvku a dle dohody 
bude vystavena nabídka s harmonogramem akce. Akci je možné spojit i s jiným partnerem.
2. 150 – 499.999,- Kč – týmové setkání v hodnotě 30 – 60.000,- Kč - na akci budou 2 - 3  jezdci, kteří povozí 
zaměstnance nebo další účastníky akce, případně techniku i zapůjčí (*1). Podle výše příspěvku a dle dohody 
bude vystavena nabídka s harmonogramem akce. Akci je možné spojit i s jiným partnerem.
3. 499.999,- Kč a výše – týmové setkání v hodnotě 60.000,- Kč (plus) na akci budou 3 a více jezdců, kteří povozí 
zaměstnance nebo další účastníky akce, případně techniku i zapůjčí (*1). Podle výše příspěvku a dle dohody 
bude vystavena nabídka s harmonogramem akce. Akci je možné spojit i s jiným partnerem.

(*1) Záleží na termínu akce, pokud bude těsně před mistrovskými závody, 

záleží na rozhodnutí jezdce. Vozy budou půjčovány

oproti smlouvě. 

Pokud partner přispěje částkou 50.000,- Kč a výše, zprostředkujeme dle dohody pro partnera týmové setkání za účasti 

vybraného jezdce nebo jezdců týmu, které může využít pro své účely (workshopy, školení, atd..) a to dle předem níže 

nastavených podmínek, v případě nižší částky nabízíme poměrovou slevu. Setkání je možné zařídit včetně občerstvení.

JE MO�NÉ KONTAKTOVAT SAMOTNÉ JEZDCE!

´



NAŠI JEZDCI 
AUTOKROS / rally / RALLYCROSS / zav

Naši jezdci reprezentují AUCTOR TEAM v disciplínách jako je AUTOKROS, RALLYCROSS, RALLY 

nebo ZAV – Závody do vrchu. V našem týmu jsou jezdci, kteří se závodům věnují jak 

profesionálně tak i na amatérské úrovni. V off-roadových disciplínách se účastní autokrosaři 

a rallycrossaři Mezinárodního mistrovství České republiky, ale i Mistrovství zónového a s tím 

spojených dalších národních mistrovství. Účastní se tak závodů nejenom v České republice, ale 

i  v zahraničí. V  rámci klubových pohárů jsou to pak hojně navštěvovaný autokrosový pohár 

Kosice Cup, nebo v  rallycrossu taktéž velmi nabitý RX CUP. V rally je to pak účast v MČR, 

v  Rallysprintu a  klubových pohárech a v ZAV je to pak účast v renomovaném EDDA CUPu, 

na němž se při jednom závodě pořadatelsky účastní naše partnerská firma AUCTOR Racing 

s.r.o., MČR v ZAV nebo v Krušnohorském poháru.

PREZENTACE JEZDCU

BUDTE SOU�ÁSTÍ 
AUCTOR TEAMU

Firmám, podnikatelům či soukromým dárcům, kteří podpoří náš tým finančním darem, 

reklamou či službou, nabízíme jejich prezentaci dle níže uvedené nabídky.

PREZENTACE PARTNERA
GPT GPJ HPT HPJ PT

Uvedení partnera v názvu teamu

Design vybraného vozu v barvách partnera

Logo partnera na všech závodních vozech týmu dle RP

Logo partnera na závodním voze vybraného jezdce dle RP 

Logo partnera na všech doprovodných vozech týmu dle RP

Logo partnera na doprovodném voze vybraného jezdce dle RP

Logo partnera na overalech jezdců dle RP

Logo partnera na overalu vybraného jezdce dle RP

Logo partnera na týmovém billboardu - plachtě partnerů

Logo partnera na týmových prospektech dle RP

Logo partnera s uvedením  statutu na webových stránkách týmu

Logo partnera na týmovém tričku

Logo partnera na ostatním týmovém oblečení - u víceletých proj.

Distribuce propagačních materiálů partnera

Ostatní prezentace dle dohody a možností

Bartoš Josef
Berka Kamil
Cinkl Vratislav
Chytráček Martin
Kopecký Radek
Kopecký Radek st.
Mičík Tomáš
Paul Libor
Polák Roman
Ratajský Jan
Smutný Václav

AUTOKROS
RALLY
ZAV
AUTOKROS
ZAV
ZAV
RALLYCROSS
AUTOKROS
AUTOKROS
RALLYCROSS
AUTOKROS

D2 N-1600
N-2000 4x4
E-2000
D6 do1600
E+2000
E+2000
STC+2000
Super Buggy
Super Buggy
Super 1600
Buggy 2WD

ŠKODA FELICIA
SUBARU IMPREZA 
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA FABIA
VW GOLF
VW GOLF
ŠKODA FABIA
BUGGY FORD
BUGGY ŠKODA
ŠKODA FABIA
BUGGY HAYABUSSA

200
290
230
182
209
209
360
530
290
210
200

2002
2017
2001
2001
2015
2009
2017
2000
2002
2001
2002

30x 
8x 
60x
65x
10x
4x
5x
50x
56x
50x
50x

JEZDEC DISCIPLÍNA DIVIZE  VŮZ HP DEBUT MISTR
ČR

K-KLUB PÓDIUM

2009
2015
2010
2014
2017
2018

2018 2005
2015

2003
2012

2005
2006

2002
2007

7x

Potřebujete zvýšit povědomí Vaší značky nebo výrobku v rámci regionu, celé ČR a zahraničí?
Chcete zlepšit image firmy v ČR i mezinárodně ve spojení s atraktivním sportovním klubem?

Hledáte pro sebe nebo své zaměstnance zpestření z oblasti motorsportu?
Nebo jste jen vášnivými fanoušky motorsportu či konkrétního jezdce?

- Motoristický sport je v ČR velmi populární a má nejen v našem regionu, ale i u našich jezdců velkou fanouškovskou základnu.

- Sociální i profesní skladba motoristických fanoušků obsahuje velmi rozšířené spektrum cílových skupin.

- Spojení se špičkovými jezdci, kteří tvoří AUCTOR Team.

- Ze všech závodů se provádí dokumentační fotografická činnost, která se posléze prezentuje na velmi navštěvovaných serverech

- Ze všech republikových, ale i některých klubových akcí jsou prováděny TV reportáže na známých českých 

  sportovních kanálech (např. ČT4 – Svět motorů, Sport 5, O2 TV Sport – reportáže daných podniků,….).

nabídka partnerství a spolupráce s AUCTOR Teamem!

1. Generální partner teamu

2. Generální partner vybraného jezdce/ů

3. Hlavní partner teamu

4. Hlavní partner vybraného jezdce/ů

5. Partner teamu

6. Partner jezdce

7. Barterový partner

8. Mediální partner

GPT – partner přispěje částkou 500.000,- Kč a více 

GPJ – přispěje částkou 150.000 ,- Kč a více 

HPT – partner přispěje částkou 150.000 ,- Kč a více 

HPJ – přispěje částkou 50.000 – 150.000,- Kč 

PT – přispěje částkou 5.000 – 50.000,- Kč 

PJ – přispěje částkou 3.000 – 50.000,- Kč 

BP – přispěje týmu službami či dary 

MP – bude propagovat jezdce

´

PJ BP MP

RP = Reklamní plán – řeší podrobněji rozmístění log partnerů dle výše uvedené nabídky prezentace.
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