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Spojte Se S dalšími významnými partnery klubu a Staňte 

Se  SoučáStí  naší  “rodiny”  ...  az havířov



www.hc-havirov.cz

Vážení obchodní a sportovní přátelé,

dovolujeme si vám předložit nabídku reklamní a marketingové spolupráce 
s hokejovým klubem az Havířov na nadcházející hokejovou sezónu.

Snahou managementu klubu je vytvořit sponzorům maximálně efektivní a účinnou 
kampaň spojenou se zájmem médií, přítomností mnoha tisíců diváků, vytvořením  
zájmových podnikatelských skupin, kontaktů mezi podnikateli a v neposlední řadě  
poskytnutí konkrétních obchodních příležitostí pro i firmy podílející se na chodu klubu.

najdete zde nabídku reklamních možností a údaje potřebné k jejich zvážení.  
možností, jak prospět vaší firmě prostřednictvím atraktivního sportu, jakým bezesporu hokej je, nalezneme  
spoustu, proto vnímáme tento materiál zároveň jako pozvání k jednání o možných variantách spolupráce.

věříme, že nalezneme cestu ke společnému cíli, který přinese užitek oběma stranám. můžeme vás ujistit,  
že zájmem našeho klubu je vytvořit co nejlepší podmínky pro vstup partnera vašich kvalit 
do havířovského hokeje.

Těšíme se na vzájemné setkání při konkrétních rozhovorech o naší společné  
budoucnosti.

Jaroslav Mrowiec, prezident klubu
Patrik Rimmel, manažer AZ Havířov

FiloZoFie klubu
• Stavební kámen A mužstva - odchovanci klubu
• Práce s vyrovnaným rozpočtem – utratíme jenom kolik máme
• kvalitní práce s mládeží – výchova hráče pro A mužstvo
• Zachování dobrého obchodního jména a značky AZ Havířov
• Reprezentovat naše město HAVÍŘoV
• Rozvinout spolupráci s extraligovými kluby Vítkovic a Třincem na úrovní partnerství (nikoliv farmy).
• oslovit co nejvíce diváků – pobavit je kvalitní sportovní zábavou a doprovodným programem.
• Zajistit dlouhodobé působení v 1. lize po stránce sportovní i ekonomické.

Návštěvnost v sezóně 2010 - 2011:
37.319 fanoušků
průměr na domácí utkání 1.964 fanoušků

největší návštěvnost při zápas s orlovou

5.100 fanoušků – vyprodáno.

Návštěvnost v sezóně 2011 - 2012:
74.932 fanoušků
průměr na domácí utkání 2.417 fanoušků

největší návštěvnost při zápase s karvinou 
4.657 fanoušků.

Návštěvnost v sezóně 2012 - 2013:
61.548 fanoušků
průměr na domácí utkání 1.985 fanoušků

největší návštěvnost při zápas s berounem 
3.991 fanoušků.

Návštěvnost v sezóně 2013 - 2014:
58.836 fanoušků
průměr na domácí utkání 2.101 fanoušků

největší návštěvnost při zápas s H. brod 
3.044 fanoušků.

 
2010 - znovuzrození klubu AZ Havířov
2010/2011 - 3. místo v zákl. části
2011/2012 - 1. místo v zákl. části, vítěz play off
2012/2013 - 2. místo v zákl. části, vítěz play off
2. místo v baráži o 1. ligu a postup do 1. ligy
2013/2014 - 6. místo v zákl. části

Jaroslav Mrowiec, 
prezident klubu

Patrik Rimmel, 
manažer AZ Havířov
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MluVený SPoT

MÍSTo PRo oSloVenÍ

VIP

MediálnÍ VyužiTÍ HRáčů

10.000 kč / 1. utkání 2.000 kč / 1. utkání

1.500 kč / 1. utkání

5.000 kč / 1. utkání

5.000 kč / 1 hráč

  reklamní spot formou mluveného slova. 
(“partnerem dnešního utkání je společenost ...”)

  2x vstup do vip prostor během tohoto 
utkání.

  předváděcí akce na ledě během přestávky 
(např. představení společnosti formou soutěže, atd.)

  prostor pro oslovování klientů

  možnost distribuce reklamních předmětů 
(zajišťuje si objednavatel)

		reklamní spot v rámci jízdy ozvučeného 
vozu městěm

		možnost předání vlastní ceny “hráči utkání” 

  odvysílání mluveného spotu dodané objed-
navatelem

  3x během utkání

  pronájem místa pro oslovování klientů

  vstup do vip prostor včetně cateringu 
během utkání

  3 místa ve vip

  využití hráčů na jednodenní akci 
společnosti

/AZHavirov

PARTneR uTkánÍ1 2

3
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VSTuPenky

ReklAMA nA STěnácH

MAnTinel

ScHody TRibuny

SPoT - SVěTelná TAbule

3.500 kč / 1. utkání

10x 5.000 kč / m2

10x kč

10x 2.500 kč / řada

5.000 kč / 2. utkání

  zadní strana vstupenek (černobílý tisk)

  plocha na stěnách u světelné tabule

  

  jedna řada schodů na tribuně

(výrobu spotu si hradí objednavatel)

 5´- 2.000 kč
 10´- 3.000 kč

# AZ_Havirov
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MAnTinel dRuHá VlnA

10x 2.000 kč

   reklamní plocha o velikosti 2x1m  
na tabulích umístěných na tribuně a

11

reklamní plocha o velikosti 2x1m 
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MAnTinel ZAdnÍ STRAnA

STŘÍdAčky

ocHoZy TRibunA

RoZHlASoVá MÍSTnoST

10x 2.000 kč

10x 2.500 kč

10.000 kč / 2. utkání

10x 2.500 kč 

  reklamní plocha o velikosti 2x1m

  reklamní plocha na stříšce střídačky

  reklamní pruh (částečně průhledný)  
na zadní straně střídačky

  reklamní plocha o velikosti 2x1m  
na zábradlí

  reklamní plocha o velikosti 2x1m  
na čelní straně rozhlasové místnosti

hc-havirov.cz
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ouTline PlexiSkloPlexiSklo

10x 10.000 kč10x 15.000 kč nebo 2.000 kč / bm

 bílý obrys Vašeho loga na plexi  proužek šíře plexiskla / výška 20cm

  celý obvod nebo vámi vybraná část
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» přestávkové soutěže «

» předváděcí akce produktů «

» zvací automobil na utkání « » webové stránky «
  propagace všech partnerů 

na webových stránkách,  
které navštěvuje velké monžství 
čtenářů a fandů. (průměrně 
1.000.000 přístupů za sezónu)



VýSTRoJ HRáčů
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10x 10.000 kč

10x 15.000 kč

10x 15.000 kč

dle dohody

10x 35.000 kč

10x 50.000 kč
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přilba

ŠTULPNY

kalHoty

DRES

  Hruď

  přední, zadní nebo boční strana

  přední nebo boční strany

  rukávy (levý nebo pravý)

  zadní strana



10x 55.000 kč

20 půlkruH

10x 95.000 kč

21 kruH

10x 35.000 kč

22 roHové proStory

10x 35.000 kč

23 proStor za bránou
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ScHéMA ledoVé PlocHy
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ZlATý PARTneR:   •2x reklamní panel 2x1m (mantinel) •reklama na hráčích (kalhoty) •světelná tabule (9 spotů) •2x v.i.p. vstupenka 
+ parkovenka•2x permanentní vstupenka •logo na webových stránkách (titulní strana)•logo na tabuli ve v.i.p 
prostorech•logo na tv pozadí•možnost využití v.i.p. prostor v průběhu sezony k pořádání vlastních akcí•2 hodiny ledu  
k vlastní akci v průběhu sezony

HRdý PARTneR:    • reklamní panel 1x2m (ii. pásmo) • světelná tabule (3 spoty) • 1x permanentní  vstupenka  
• logo na webových stránkách

PARTneR:   • reklamní panel 2x1m (ii. pásmo) • reklama 2x1m (mantinel) • světelná tabule (5 spotů) • 1x v.i.p. vstupenka  
• 1x permanentní vstupenka • logo na webových stránkách • logo na tabuli ve v.i.p prostorech

bRonZoVý PARTneR:   •2x reklamní panel 2x1m (mantinel) •světelná tabule (7 spotů)•2x v.i.p. vstupenka + 1 x parkovenka • 1x permanentní 
vstupenka • logo na webových stránkách (titulní strana)• logo na tabuli ve v.i.p  prostorech• logo na tv pozadí  
• možnost využít hráče a týmu při vlastních firemních akcích

STŘÍbRný PARTneR:   •2x reklamní panel 2x1m (mantinel) •reklama na hráčích (kalhoty) •svetelná tabule (9 spotů) •2x v.i.p. vstupen-
ka + parkovenka•2x permanentní vstupenka •logo na webových stránkách (titulní strana)•logo na tabuli ve v.i.p 
prostorech•logo na tv pozadí•možnost využití v.i.p. prostor v průběhu sezony k pořádání vlastních akcí 
•2 hodiny ledu k vlastní akci v průběhu sezony

buSSineS PARTneR: •reklama na ledové ploše (modrá zóna)•2x reklama 3x1m (mantninel)•reklama na hráčích (štulpny, kalhoty, helma) 
• světelnát abule (9 spotů) + možnost vlasní reklamy•reklama na vnitřní stěně haly•rekal ma na ledové ploše (červená zóna)•světelná tabule (9 spotů)+ 
možnost vlastní reklamy•6x v.i.p. vstupenka + parkovenka•6x permanentní vstupenka•logo na webových stránkách (titulní strana)•logo na tabuli ve 
v.i.p prostorech•logo na tv pozadí•možnost využití v.i.p prostor pro firemní akce•2 hodiny ledu k vlastní firemní akci  
v průběhu sezony•možnost získání permanentek pro zaměstnance.•možnost využít a tým při vlastních firemních akcích

GeneRálnÍ PARTneR:  •název klubu az “vaše firma” Havířov•reklama na vstupní straně sportovní haly (cca 10x5 m)•reklama na vnitřní stěně 
haly•reklama na ledové ploše (červená zóna)•reklama na dresech•světelná tabule (9 spotů) + možnost vlastní reklamy•6x v.i.p. vstupenka + parkovenka 
•6x permanentní vstupenka•logo na webových stránkách (titulní strana)•logo na tabuli ve v.i.p prostorech•logo na tv pozadí•možnost využití v.i.p 
prostor pro firemní akce•2 hodiny ledu k vlastní firemní akci v průběhu sezony. možnost využít a tým při vlastních firem-
ních akcích

2x 15.000 kč
+ náklady na výrobu

10x 6.000 kč

10x 10.000 kč

10x 20.000 kč

10x 50.000 kč

10x 100.000 kč

10x 250.000 kč

VýHodné PARTneRSké bAlÍčky



/AZHavirov

Mládež

•  pokud vám vaše firemní filozofie nedovoluje spojení se seniorským hokejem, 
potom si vám dovolujeme nabídnout oficiálního partnera mládeže.

• plnění dle individuálně dohodnutých podmínek.

•  možnost přímé zakoupení potřebných věcí pro děti a mládež jako jsou výzbroje 
a výstroje, pitné režimy, pořádání turnajů, zajištění soustředění apod.

•  v mládežnických družstvech a přípravkách nastupuje za náš klub celkem  
242 kluků a děvčat

•  děti v přípravce mají v našem klubu vše zdarma! (výstroj a bez všech poplatků)



VýSTRoJ HRáčů

PARTneRSké bAlÍčky

cenÍk

mluvený spot  ........................................................................................... 2.000 kč / 1. utkání

VIP  ................................................................................................................. 5.000 kč / 1. utkání

místo pro oslovení klientů  ................................................................. 1.500 kč / 1. utkání

mediální využití hráčů  ......................................................................... 5.000 kč / 1 hráč (max. 3 hodiny)

vstupenky  ................................................................................................. 3.500 kč / 1. utkání

spot - světelná tabule  .......................................................................... 5.000 kč / 2. utkání

reklama na stěnách  .......................................................................10x 5.000 kč / m2

schody tribuny  .................................................................................10x 2.500 kč / 1 řada schodiště

mantinel  .............................................................................................10x kč / 2x1m

mantinel druhá vlna  ......................................................................10x 2.000 kč

mantinel druhá strana  ...............................................................10x 10.000 kč

plexisklo  ..............................................................................................10x 6.500 kč  nebo 700 kč / bm

outline plexisklo  ............................................................................10x 10.000 kč

ochozy tribuna  .................................................................................10x 1.000 kč / 2x1m

přilba  ..........................................10x 10.000 kč

štulpny  .......................................10x 15.000 kč

kalhoty  ......................................10x 15.000 kč

DRES

hruď  ............................................ dle dohody

rukávy  ........................................10x 35.000 kč

zadní strana  ............................10x 50.000 kč

HRDÝ PARTNER  ......................  2x 15.000 kč

PARTNER  .................................... 10x 6.000 kč

BROZOVÝ PARTNER  .............10x 10.000 kč

STŘÍBRNÝ PARTNER  ............10x 20.000 kč

ZLATÝ PARTNER  ....................10x 50.000 kč

BUSSINES PARTNER  ...........10x 100.000 kč

GENERÁLNÍ PARTNER  .......10x 250.000 kč

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

5.000 
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www.hc-havirov.czcopyright © AZ Havířov - veškerá práva vyhrazena

Základní informace - tým mužů
název: Hc Havířov 2010 s.r.o. 
adresa: Těšínská 1296/2a, Havířov - Podlesí, 736 01 
ič: 28627181 
dič: 28627181 
tel.: +420 596 410 163 

konTAkTy:

Prezident klubu: 
Jaroslav MRowiec 
mrowiec@hc-havirov.cz

Manažer AZ Havířov 
Patrik RiMMel 
tel.: +420 603 949 835 
manager@hc-havirov.cz

Sekretář: 
Robin PAVlAS 
tel.: +420 596 410 163 
hokej@hc-havirov.cz


