
LIVESTREAM – RX SOSNOVÁ 2021 – NABÍDKA PREZENTACE TÝMOVÝCH PARTNERŮ 

Partnerům týmů, kteří podpoří livestream při závodech v Sosnové, nabízíme zvýhodněnou nabídku jejich 
prezentace. V loňském roce měl nedělní livestream přes 4000 shlédnutí. Za nás je to jeden z nejlepších 
marketingových nástrojů jak nejlépe zviditelnit naše partnery a jak oslovit nové.  To samé si myslíme i o 
partnerech týmů, kterým nabízíme v rámci našeho livestreamu prezentaci jejich partnerů dle níže uvedeného. 

          Zvýhodněná sazba    Plná sazba 
1. Generální partner livestreamu –  30.000,- Kč s DPH   40.000,- Kč s DPH 
- logo partnera trvale ve vysílání 
- uvedení loga v reklamních blocích s označením generálního partnera 
- průběžné zobrazování samostatného loga ve vysílání jako partnera závodu 
- umístění dodaných bannerů (4-6) na lukrativní místa v TV záběrech 
- uvedení loga ve výsledkových listinách 
- uvedení loga na webu pořadatele 
- uvedení loga na plakátu 
- uvedení loga do reportáže ze závodu 
- 6 přístupů do livestreamu při placeném verzi 
- další dle dohody 
 
Poznámka: pokud má tým více partnerů, které by chtěl zobrazovat, byla by jeho prezentace v reklamních blocích 
spouštěna samostatně s tím, že jeden vybraný by byl uveden jako generální a na hlavním prolínacím panelu by se 
zobrazovalo maximálně 5 vybraných partnerů, na plakátu a webových stránkách by byli uvedení maximálně 4 partneři 
a ve výsledkových listinách pak dva partneři. V rámci průběžného zobrazování by bylo uvedeno 7 vybraných log. 

2. Hlavní partner livestreamu –  11.000,- Kč s DPH   16.000,- Kč s DPH 
- logo partnera na hlavním prolínacím panelu partnerů ve spodní části obrazovky – kamera start 
- uvedení loga v reklamních blocích s označením hlavního partnera 
- průběžné zobrazování samostatného loga ve vysílání jako partnera závodu 
- umístění dodaných bannerů (2-4) na lukrativní místa v TV záběrech 
- uvedení loga ve výsledkových listinách 
- uvedení loga na webu pořadatele 
- uvedení loga na plakátu 
- uvedení loga do reportáže ze závodu 
- 4 přístupy do livestreamu při placeném verzi 
- další dle dohody 
 
Poznámka: pokud má tým více partnerů, které by chtěl zobrazovat, byla by jeho prezentace v reklamních blocích 
spouštěna samostatně, případně při menším počtu partnerů graficky oddělena od jiného týmu s hlavním partnerstvím 
tak, aby se neprodlužoval reklamní blok. Na hlavním prolínacím panelu by se pak zobrazovali maximálně 3 vybraní 
partneři, na plakátu a webových stránkách by byli uvedení maximálně 2 partneři a ve výsledkových listinách pak 
jeden partner. V rámci průběžného zobrazování by bylo uvedeno 5 vybraných log. 

3. Partner livestreamu –   3.600,- Kč s DPH    6.000,- Kč s DPH 
- uvedení loga v reklamních blocích s označením partnera livestreamu 
- průběžné zobrazování samostatného loga ve vysílání jako partnera závodu 
- umístění dodaných bannerů (1-2) na lukrativní místa v TV záběrech 
- uvedení loga na webu pořadatele 
- uvedení loga na plakátu 
- uvedení loga do reportáže ze závodu 
- 2 přístupy do livestreamu při placeném verzi 
- další dle dohody 

Poznámka: pokud má tým více partnerů, které by chtěl zobrazovat, byla by jeho prezentace v reklamních blocích 
spouštěna samostatně, případně při menším počtu partnerů graficky oddělena od jiného partnerského týmu tak, aby se 
neprodlužoval reklamní blok.  Na plakátu a webových stránkách by byl uveden 1 vybraný partner. V rámci 
průběžného zobrazování by byly uvedeny 3 vybraná loga. 



4. Partner livestreamu dle výběru – od 500,- Kč 
- dle dohody (např. karta jezdce s uvedením vybraných partnerů, nebo 2 x logo v reklamním bloku mezi partnery 
livestreamu, nebo 2 x logo v průběžném zobrazování samostatných log, atd..) 

 
GRAFIKA V LIVESTREAMU  
1. GRAFIKA - REKLAMNÍ BLOKY – příklady z roku 2020 + případné video reklamy  

 

2. GRAFIKA - PŘEVZATÍ JEZDCI, PRŮBĚŽNÉ A KONEČNÉ VÝSLEDKY – výřez z pdf od časomíry 
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3. STARTOVNÍ ROŠT, ČASY – výřez z livetimingu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GRAFIKA JEZDCI – karta jezdce s uvedením jeho vybraných sponzorů, pokud nebude chtít, uvedou se loga 
pohárů, ve kterých nastoupí, nebo se zobrazí bez panelu pro loga. Před každou divizí by se zobrazovaly karty všech 
jezdců, kteří v daných divizích budou nastupovat, ne jezdci konkrétní jízdy. 

 



5. GRAFIKA START – bude vycházet z loňské verze – logo pořadatele, hlavička závodu, plus spodní pás hlavních 
partnerů závodu, při větším počtu bude prolínací. Podklad nebude tak transparentní, aby byla loga dobře vidět. 

 

 
6. GRAFIKA TRAŤ – byla by zřejmě bez hlavičky závodu a hlavního panelu partnerů a zobrazovala se pouze loga, 
případně by v grafice byl výřez z časomíry. 
 

 

SPOLUPRÁCE 
Veškerá spolupráce s našimi partnery je řešena na základě smluv. V případě daru sepisujeme s partnerem 
darovací smlouvu a v případě zprostředkování reklamy pak smlouvu reklamní. Obě smlouvy a doklady s ní 
spojené splňují veškeré náležitosti daňově uznatelného výdaje.  
 
Kontaktní údaje: 
AUCTOR Racing s.r.o. 
Lukáš Dufek 
jednatel  
Vinařice 126, 29441 Dobrovice  
IČO: 06881017 
+420 606 611 485 
lukasdufek@auctor-racing.cz  
www.auctor-racing.cz  
 

mailto:lukasdufek@auctor-racing.cz
http://www.auctor-racing.cz/

