
ORLÍ LETKY
PARTNER



CO ZÍSKÁTE:
•  Exklusivní spojení s klubem  

Orli Znojmo.

•  Prezentaci v seznamu partnerů 
klubu ve speciální kategorii.

•  Možnost umístění interaktivního  
odkazu na stránkách  
www.hcorli.cz

•  Možnost umístění reklamy  
v prostorách stadiónu  
(dle dohody).

•  V případě živnostníků umožní klub nabízet služby na oficiálních 
stránkách klubu.

•  Pro firmy a podnikatele možnost uplatnit partnerství do nákladů 
na základě smlouvy o reklamě.

•  ZDARMA! 4x permanentku dle vlastního výběru.   

•  ZDARMA! 2x dres znojemských Orlů, podepsaný všemi hráči  
(po skončení sezóny).

•  ZDARMA! 4x samolepící etiketu na automobil  
(obchod či restauraci).

•  ZDARMA! 15x vstupenka na základní část zdarma.

•  2x za sezónu volný vstup na vybrané utkání do VIP prostor klubu 
pro dvě osoby (po dohodě s klubem).

•  Možnost uzavření partnerství na základě tzv. „Bártrové smlouvy“.

•  Možnost získání dalších benefitů na základě osobní dohody (mix 
balíčků – reklama na kostce, letákové akce atd.).

CENA: 50 000 Kč / bez DPH

CO ZÍSKÁTE:
•  Exklusivní spojení s klubem  

Orli Znojmo.

•  Prezentaci v seznamu partnerů  
klubu ve speciální kategorii.

•  Možnost místění interaktivního  
odkazu na stránkách  
www.hcorli.cz 

•  V případě živnostníků umožní 
klub nabízet služby na oficiálních stránkách klubu.

•  Pro firmy a podnikatele možnost uplatnit partnerství do nákladů 
na základě smlouvy o reklamě.

•  ZDARMA! 2x permanentku dle vlastního výběru.   

•  ZDARMA! 1x dres znojemských Orlů, podepsaný všemi hráči  
(po skončení sezóny).

•  ZDARMA! 2x samolepící etiketu na automobil  
(obchod či restauraci).

•  ZDARMA! 10x vstupenka na základní část zdarma.

•  1x za sezónu volný vstup na vybrané utkání do VIP prostor klubu 
pro dvě osoby (po dohodě s klubem).

•  Možnost uzavření partnerství na základě tzv. „Bártrové smlouvy“.

•  Možnost získání dalších benefitů na základě osobní dohody (mix 
balíčků – reklama na kostce, letákové akce atd.).

CENA: 30 000 Kč / bez DPH

CO ZÍSKÁTE:
•  Exklusivní spojení s klubem  

Orli Znojmo.

•  Prezentaci v seznamu partnerů 
klubu ve speciální kategorii.

•  Možnost místění interaktivního 
odkazu na stránkách  
www.hcorli.cz

•  Pro firmy a podnikatele možnost 
uplatnit partnerství do nákladů na základě smlouvy o reklamě.

•  ZDARMA! 1x permanentku dle vlastního výběru.   

•  ZDARMA!1x dres znojemských Orlů, podepsaný všemi hráči  
(po skončení sezóny).

•  ZDARMA! 1x samolepící etiketu na automobil  
(obchod či restauraci).

•  ZDARMA! 5x vstupenka na základní část zdarma.

CENA: 10 000 Kč / bez DPH

KONTAKT
Mgr. Petr Veselý – obchod a marketing
Orli Znojmo, s.r.o., Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo, CZ
www.hcorli.cz, vesely@hcorli.cz
Mob.: + 420 724 575 966, Tel./Fax: + 420 515 221 01

MÁTE „HOKEJOVÉ“ SRDCE?
Přemýšlíte jak podpořit svůj oblíbený tým? Zviditelnit sebe nebo svoji firmu? Toužíte být součástí svého oblíbeného klubu, 
stát se oficiální partnerem, identifikovat se s týmem? Vstoupit do společnosti pravých hokejových patriotů? Je tu příležitost 
právě pro Vás! Staňte se součástí projektu: PARTNER ORLÍ LETKY

JSTE: 
Pyšný fanoušek klubu Orli Znojmo?
Jednotlivec? 
OSVČ?    Drobný podnikatel?
Malá nebo střední firma?

HC ORLI Znojmo nabízí
jedinečnou možnost stát se součástí svého oblíbeného sportovního klubu. 
Spojení s týmem nikdy nebylo tak jednoduché.  
Společnost Orli Znojmo rozšiřuje oficiální reklamní nabídku a umožňuje se tak 
stát partnerem širokému okruhu příznivců znojemského hokeje. 

Buďte součástí týmu i Vy!
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