Propagace a reklama squashového klubu 1. SQ Teplice
Squashový klub 1.SQ Teplice je rozvíjející se
sportovní klub s bohatou historií a nemalými
plány do budoucna. Jeho činnost se soustředí do
dvou směrů, a to výchovy mladých hráčů do
juniorských soutěží a poskytování kvalitního
zázemí pro hráče v seniorských kategoriích.
V obou směrech našeho snažení se nám ve skromných podmínkách daří
dosahovat kvalitních výsledků.
V juniorské kategorii se sedm našich svěřenců zúčastnilo závěrečného
výběrového turnaje mistrovství republiky v Olomouci a kvalitní výkon všech
hráčů byl korunován dvěma druhými místy v kategorii G13 a G17, což při účasti
celé české špičky je velmi kvalitní výsledek.
Ani hráči v seniorských kategoriích nezůstávají ve stínu těchto vynikajících
výsledků našich juniorů. Všechny tři squashové týmy nasazené do seriálu
ligových soutěží ročníku 2010-2011 vyhrály své tabulky a tak tým „muži A“
postupuje do 1. ligy, tým „muži B“ postupuje do 2. ligy a tým „žen“ čeká
v červnu 2011 boj v baráži o postup do extraligy žen.
Abychom mohli udržet vzrůstající úroveň a kvalitu ve squashovém klubu, je
třeba neustále hledat nové zdroje financování našich tréninkových a
rozvojových programů. Jedním z důležitých zdrojů prostředků je poskytování
pronájmu reklamních ploch na domácích kurtech a propagace našich
partnerů a sponzorů při různých akcích a soutěžích. Možnost reklamy a
spolupráce s naším klubem je otevřena všem, ať už jejich podnikání je spojeno s
tímto sportem, nebo jsou jen příznivci, či rekreační hráči (dále druhá strana).

Tým „muži A“
OFICIÁLNÍ STRÁKY KLUBU: WWW.SQUASH-TEPLICE.CZ

Tým „muži B“
OTOČ
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Propagace a reklama squashového klubu 1. SQ Teplice
V rámci možností umístění reklamních ploch v Aquacentru v Teplicích nabízíme
volné plochy na squashových kurtech o různé velikosti s možností instalace reklamy
podle návrhu partnera. Reklama se řídí podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě,
z nich vybírám ty nejdůležitější. Obvyklá doba uzavření smlouvy je jeden rok,
reklamní panel si nezávisle na nás vyrobí partner, s možnosti naší spolupráce při
zadávání a instalaci. Reklamní plochy jsou děleny do tří kategorií podle umístění na
kurtu číslo 1, 2 nebo 3. Reklama je umístěna buď nad zadní prosklenou stěnou kurtu,
velikost 5,4 x 0,6 m, nebo přímo do prostoru kurtu na tin board, velikost 5,4 x 0,4 m.
Na kurtech 2. a 3. se dá tato plocha dělit na poloviny nebo třetiny. Na kurtu číslo 1 se
exkluzivně pronajímá pouze jako celek. Ceny roční poplatků za jednotlivé reklamy
jsou stanoveny podle následující tabulky. V případě využití části plochy je uplatněn
její příslušný podíl.
Kurt číslo 1
Kurt číslo 2
Kurt číslo 3

Tin board
20.000,-Kč
15.000,-Kč
10.000,-Kč

Zadní stěna
20.000,-Kč
15.000,-Kč
10.000,-Kč

Současně s reklamní plochou si naši partneři
zajišťují i propagaci sebe nebo své společnosti na
oficiálních internetových stránkách klubu
www.squash-teplice.cz,
včetně reklamy a různých odkazů. Dále je možné
rozšíření propagace na klubových dresech, nebo
ve všech tiskovinách vydávaných klubem a jiné
aktivity.
Náš squashový klub se v současné době nachází
v etapě obměny a hledání nových partnerů a
sponzorů pro naši činnost a proto věříme, že Vás
naše nabídka osloví a budeme moci zahájit
spolupráci plodnou pro obě strany.
Jménem squashového klubu
1. SQ Teplice
předseda klubu
Ing. Kříž Jiří

Návštěvnost squashových kurtů cca 250 lidí/týden =
1000 lidí za měsíc.
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