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Záštitu nad akcí převzali:
Mgr. Miluše Horská –  místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
Ing. Martin Charvát – primátor města Pardubic
Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora města Pardubic
René Živný  – člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sport,
  cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku

  … největší dětský den 
  v Pardubickém kraji,
 téměř 6 000 
   nadšených dětí a rodičů.  
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Dětský
super den!Dětský
super den!

... tradiční akce
již 19. ročník

... tradiční akce
již 19. ročník



spousta zábavy, atrakcí 
a soutěží o ceny

bohatý program na pódiu  
po celý den

spousta zábavy, atrakcí 
a soutěží o ceny

bohatý program na pódiu  
po celý den

Michal NesvadbaMichal Nesvadba
Youtubeři

My Little PonyMy Little Pony
YoutubeřiYoutubeři

Co Vás
 čeká?

Co Vás
 čeká?
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Co je dětský

super den?
Co je dětský

super den?

den plný radosti a zábavy
bohatý program po celý den
více jak 20 soutěžních stanovišť  
spousta odměn pro děti
sportovní a vzdělávací aktivity
atrakce, houpačky, workshopy
vystoupení dětí ze Speciální školy Svítání
integrace dětí z dětských domovů a speciálních škol
kyvadlová doprava



Michal Nesvadba
Youtubeři
My Little Pony
Gladiator Kids Park
Soutěže na pódiu
Soutěžní stanoviště o sladké odměny
Dětské workshopy
Pernštejnské kulisové hry
IQ park a studijní centra
ZOO koutek
Ukázky hasičského záchranného sboru a Červeného kříže
Taneční vystoupení a workshopy
Houpačky, skákací hrady, trenažéry, bubble fotbal
Zahradní železnice
Indiáni a šermíři
Face painting a imitace tetování
Exkurze po trase Velké pardubické
Projížďky na koních a v kočáře
Slosování soutěžních karet o hodnotné ceny
Stánky s občerstvením, sladkostmi a hračkami
… a spousta další zábavy

Program:Program:



Spojení společnosti s tradiční  
a vysoce navštěvovanou akcí
 
Prezentaci společnosti na tiskovinách, 
v areálu a na velkoplošné obrazovce

Velkou reklamní kampaň 
(rádio, tisk, billboard, výlep plakátů,  
direct mail, web, facebook...)

Volné vstupenky pro Vaše 
zaměstnance a obchodní partnery

Co nabízíme
partneruo m?
Co nabízíme
partneruo m?



Nabídka:Nabídka:

HLAVNÍ PARTNER

Uvádění společnosti ve spojení ,,hlavní partner akce“
Prezentace společnosti v reklamním spotu na rádiu
Umístění reklamních bannerů společnosti v areálu (3 ks)
Prezentace společnosti moderátorem akce
Prezentace společnosti na velkoplošné obrazovce (v jednání)
Velké logo v novinové inzerci
Velké logo v inzerci dostihového bulletinu
Velké logo na plakátech A2 (500 ks)
Velké logo na plakátech A1 (100 ks)
Velké logo na letácích v MHD (100 ks)
Velké logo na letácích A4 umístěných ve školách (500 ks)
Velké logo na letácích A5 umístěných v infocentrech (1 000 ks)
Velké logo na letácích A5 distribuovaných do schránek (30 000 ks)
Velké logo na programech (3 000 ks) 
Velké logo na soutěžních kartách (3 000 ks)
Velké logo na vstupenkách (6 000 ks)
Velké logo na VIP vstupenkách (300 ks)
Velké logo na e-mailových pozvánkách (1 000 ks)
Velké logo na webových stránkách akce
Propagace na facebooku
Možnost umístění propagačního stánku a materiálů společnosti na akci
Možnost rozdávání reklamních předmětů na akci
Možnost realizace vlastní soutěže na míru
Možnost fotografování představitelů společnosti s účinkujícími před logem společnosti
Možnost předávání cen na pódiu 
Fotodokumentace z akce
10 ks VIP vstupenek
20 ks volných vstupenek

Cena za reklamní služby

hlavního partnera: 50 000 Kč bez DPH



STŘEDNÍ PARTNER

Umístění reklamních bannerů společnosti v areálu (2 ks)
Prezentace společnosti moderátorem akce
Prezentace společnosti na velkoplošné obrazovce (v jednání)
Střední logo v novinové inzerci
Střední logo na plakátech A2 (500 ks)
Střední logo na plakátech A1 (100 ks)
Střední logo na letácích v MHD (100 ks)
Střední logo na letácích A4 umístěných ve školách (500 ks)
Střední logo na letácích A5 umístěných v infocentrech (1 000 ks) 
Střední logo na letácích A5 distribuovaných do schránek (5 000 ks)
Střední logo v programech (3 000 ks)
Střední logo na soutěžních kartách (3 000 ks)
Střední logo na vstupenkách (6 000 ks)
Střední logo na VIP vstupenkách (300 ks)
Střední logo na e-mailových pozvánkách (1 000 ks)
Střední logo na webových stránkách akce
Propagace na facebooku
Možnost umístění propagačního stánku a materiálů společnosti na akci
Fotodokumentace z akce
6 ks VIP vstupenek
10 ks volných vstupenek

Cena za reklamní služby

středního partnera: 25 000 Kč bez DPH

Nabídka:Nabídka:



PARTNER

Umístění reklamního banneru společnosti v areálu 

Prezentace společnosti moderátorem akce

Prezentace společnosti na velkoplošné obrazovce (v jednání)

Logo společnosti na plakátech A2 (500 ks)

Logo společnosti na plakátech A1 (100 ks)

Logo společnosti na letácích v MHD (100 ks)

Logo společnosti na letácích distribuovaných do infocenter (1 000 ks)

Logo v programech (3 000 ks)

Logo na e-mailových pozvánkách (1 000 ks)

Logo společnosti na webových stránkách akce

Propagace na facebooku

Možnost umístění propagačního stánku a materiálů společnosti na akci

Fotodokumentace z akce

4 ks VIP vstupenek

8 ks volných vstupenek

Cena za reklamní služby

partnera: 10 000 Kč bez DPH

Nabídka:Nabídka:



Kontakt:
Gabriela Čebišová — 603 851 851
Karel Pobuda  — 603 537 537
Pavel Patík  — 603 150 555
Michal Blažík  — 603 300 775
Marek Nurek  — 775 348 273
Andrea Řehůřková — 603 145 270

Czech marketing s.r.o.
Sladkovského 433, Pardubice
www.czech-marketing.com

Pořadatel:


