
TJ Pátek 
Marketingová prezentace – “co získáte 
spoluprací s naším klubem” 



 



TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě 
tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných 
prostorech provozuje několik druhů sportů. Mezi ně patří 
fotbal, hokej, ping-pong, šipky, volejbal a basketbal. 
Oficiálně registrovanými sporty jsou fotbal a hokej. 
Aktuálně je v TJ Pátek registrováno přes 70 sportovců ve 
4 mužstvech (3xfotbal a 1xhokej).  

O fotbalovém oddílu TJ Pátek 

Nové období 
Před 2,5 roky se rozvoji a vedení tělovýchovné jednoty 
začal věnovat pozměněný výkonný výbor, který si dal za 
cíl posunout tuto zájmovou aktivitu více do podvědomí 
obyvatel Pátku a zvelebit podmínky a prostředí pro 
sportovní aktivity.  
 
Podařilo se rozvinout spolupráci se stávajícími sponzory a 
získat zapálené nové, díky kterým se v novém období 
postavilo umělé zavlažování a osvětlení, zábradlí okolo 
hřiště, světelná tabule, sportovní výbava na tréninky,... 

Náš přístup a vize 
Co slíbíme to splníme a to nejen fanouškům, členům, ale 
samozřejmě i sponzorům. Za každým nadšením musí být 
i sportovní úspěch a vize fugování klubu. První 
vlaštovkou byl minulé sezóně postup “B” teamu do III. 
třídy. Mezi další úspěchy se řadí trvale velmi dobré 
úspěchy našich hokejistů a podzimní první místo našeho 
“A” teamu v okresním přeboru. V horizontu 2 let 
bychom ve fotbalové části chtěli mít “A” v krajské 
soutěži a “B” v okresním přeboru. 



Sponzoring 

•  Problematické financování sportu, kdy stát podporuje 
fotbalové kluby minimálně, přináší také nám každodenní 
starosti jak zajistit jeho financování. Jen provoz samotného 
stadionu nás stojí ročně několik desítek tisíc Kč a o sportovní 
činnosti ani nemluvě. Staráme se celkem o 4 družstva. Chceme 
i nadále značnou část prostředků věnovat na práci s mládeží, 
protože jsme přesvědčeni, že se jedná o správnou cestu. Jsme 
vděčni za každou korunu, kterou se rozhodnete investovat do 
našeho klubu, a každý nový sponzor je velmi vítán.  

•  Připravili jsme pro Vás kompletní nabídku reklamních služeb.  
 



Proč nás sponzorovat? 

•  Jedna z nejsilnějších diváckých návštěv v okrese (průměrná návštěva 130 diváků) 
•  Všechny sponzorské smlouvy se uzavírají dle občanského zákoníku na dobu 

jednoho roku, po dohodě i na více let.  
•  Platby je možné rozdělit na více splátek.  
•  Sponzorský dar je možné zahrnout do účetnictví Vaší firmy. 
•  Pomůžeme Vám navázat nové obchodní vztahy s našimi partnery klubu. 
•  Poskytneme Vám prostory stadionu k propagačním účelům včetně možnosti 

prezentace a prodeje výrobků či služeb. 
•  Vyhotovíme Vám reklamu/letáky/video dle Vašich požadavků. 
•  Všichni sponzoři klubu jsou zváni na závěrečné posezení u příležitosti ukončení 

sezóny, kde máte možnost se setkat s vedením klubu nebo obce a dalšími partnery 
klubu. 

•  S Vašimi obchodními partnery se můžete setkávát v našem “wellness centru”. 
•  Zástupcům generálního a titulárního sponzora nabízíme podíl na řízení klubu, tzn. 

účast ve výkonném výboru klubu. 
•  V poslední době jsme na sebe díky sociálním mediím a velmi dobrý komunikaci 

strhli pozornost veřejnosti. 
•  Průměrné zhlédnutí příspěvku na Facebooku je 670 lidí! 

 



Každý si může vybrat balíček 

Druh balíčku/cena v Kč 1.000 15.000 40.000 70.000 150.000 
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Detailní popis každého balíčku 

•  Balíček MINI:- 2xsponzorství utkání, logo na Facebooku (událost),prezentace společnosti v poločase a na konci zápásu před tombolou 
•  Balíček STANDARD:- 26x sponzorství utkání, logo na Facebooku (událost), reklamní panel na stadionu (2x1m) 
•  Balíček PROFI:- 26x sponzorství utkání, logo na Facebooku (událost), reklamní panel na stadionu (2x1m), logo na dresech/sport. 

soupravách – malé, 20h vstupu do Wellness Centra zdarma 
•  Balíček V.I.P.:- 26x sponzorství utkání, logo na Facebooku (událost), reklamní panel na stadionu (3x2m), logo na dresech/sport. 

soupravách – male, 30h vstupu do Wellness Centra zdarma, video reklama ve Wellness Centru 
•  Balíček GENERAL:- 26 x sponzorství utkání, logo na Facebooku (událost), reklamní panel na stadionu (2x1m), logo na dresech/sport. 

soupravách – malé, místo ve výkonném výboru klubu – podíl na vedení TJ, název stadionu a teamů dle požadavku firmy, neomezený vstup 
do Wellness Centra 

•    
•  Specifikace reklamních služeb: 
•  Sponzorství utkání (započítávají se zápasy A i B teamu): Služba zahrnuje sponzorství mistrovského utkání mužů A a B teamu během 

jednoho víkendu, tj. umístění reklamní vývěsky při vstupu na stadion, možnost využít prostory stadionu k reklamním, propagačním a 
prodejním účelům. 

•  Logo na Facebooku (událost): Zahrnuje umístění loga společnosti na oficiálních Facebook klubu včetně odkazu na internetové stránky 
Vaší firmy. 

•  Reklamní panel na stadionu: Oblíbená forma sponzoringu. Reklamní panel je možné umístit po obvodu hřiště, na ochranné sítě za 
brankami, na oplocení kolem areálu. Zajistíme také vyrobení reklamy. Fotografie z mistrovských utkání jsou zveřejňovány v Nymburském 
Deníku a na Facebookových stránkách. Stadión je využíván také k dalším akcím jako např. Hasičské závody, nohejbalové turnaje, tenis, 
basketball, tréninky všech mužstve TJ, firemní turnaje. 

•  Logo na dresech/sport. Soupravách – Velmi atraktivní forma propagace. Logo umístíme dle vašich požadavků. Účinná reklama na 
fotografie v tištěných médiích, na Facebooku apod. 

•  Logo firmy v názvu stadionu: Název Vaší firmy se může stát oficiálním názvem stadionu. Prezentace v médiích přispěje k výrazné 
propagaci Vaší společnosti. 

•  Logo firmy v názvu klubu: Přejmenujeme náš klub dle Vašich požadavků a s tímto názvem bude klub oficiálně vystupovat 
v mistrovských zápasech, na veřejnosti a v médiích. Všechny týmy budou hrát pod hlavičkou Vaší firmy. Nejmasivnější forma propagace! 

•  Video reklama ve Wellness Centru: - opkavaně běžící reklama na TV v našem wellness centru 
•  Vstup do Wellness Centra: - vstup pro zaměstnance sponzora do prostor wellness centra 



Prostory TJ Pátek 



Příběhy našich sponzorů 

JON.CZ 
•  Před rokem a půl a započatím spolupráce s TJ Pátek neměl 

JON.CZ žádnou službu v obci Pátek a minimum služeb v 
Poděbradech 

•  Společnost investovala do marketingu ve spojitosti s TJ Pátek 
(logo na dresech, reklama na hřišti, reklama v prostorách TJ 
Pátek, banery na akcích TJ Pátek – ples, turnaj starosty) 

•  Ve spojitosti s medii (Facebook TJ Pátek, viditelnost loga na 
fotografiích v Nymburském deníku) zvýšil JON.CZ svoji 
vizibilitu v okrese Nymburk 

•  Dnes má společnost JON.CZ v obci Pátek 65 internetových 
připojek, dále pak internetovou televizi a zvýšila na 
dvojnásobek prodeje v Poděbradech 



Video ukázky 

Reklamní video JON.CZ Výstavba wellness centra 

https://www.youtube.com/watch?v=N0oXjgIR2ws 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ub2--7DE_Y0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fut1fbd6R5k 
 



Blízké projekty TJ Pátek 

Bezpečné branky pro přípravku Tepelné čerpadlo 

40 000,- 50 000,- 


