
Nabídka sponzorských aktivit 

- Dostihy Slušovice



Nabídka sponzorům
• Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně 

ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké dostihy. 
Základním předpokladem uspořádání dostihového dne, kromě existence 
vhodného areálu, jsou finanční prostředky potřebné na dotace, o něž jsou 
jednotlivé dostihy vypisovány. (Lze financovat jednotlivé dostihy nebo celý 
dostihový den s několika závody). A tyto prostředky lze zajistit jen od 
reklamních partnerů – sponzorů, kteří za reklamní protislužbu, nabídnutou 
pořadatelem dostihů, věnují na tyto dostihy potřebné prostředky. Ty je pořadatelem dostihů, věnují na tyto dostihy potřebné prostředky. Ty je 
potřebné získat pro každý dostihový den zvlášť a je to vlastně nekonečný 
proces.

• Prezentace reklamního partnera dostihů může tedy spočívat v aktivní 
finanční účasti na jednotlivém dostihu, ale také v širším rozsahu, např. 
formou generálního partnera dostihového dne. Rovněž je možno 
reklamního partnera získat pro jeho stálou (dlouhodobou) prezentaci na 
závodišti (např. billboardy, reklamní panely, poutače na závodišti, výstavní 
prostor atd.).



Možnosti mediální prezentace 

reklamního partnera
• nejméně 2 opakované reportáže ve vysílání ČT4 Sport v pravidelném pořadu Turf
• logo a jméno reklamního partnera v názvu celého mítinku a veškeré medializace
• v názvu dostihu uvedení reklamního partnera
• mediální prezentaci ve specializovaných tiskovinách Paddock revue a Turf Magazín
• mediální prezentaci na internetových stránkách FITMIN, Paddock revue
• možnost mediální prezentaci v celostátním tisku Sport, Mladá fronta Dnes a Blesk
• prezentaci v regionální mutaci MFD Zlínského kraje, Zlínských novinách a ostatním regionálním tisku• prezentaci v regionální mutaci MFD Zlínského kraje, Zlínských novinách a ostatním regionálním tisku
• reklamní spoty v místních rozhlasových stanicích
• barevný dostihový program s prezentací partnera
• možnost distribuce vlastních reklamních materiálů na závodišti
• barevné plakáty s prezentací partnera
• reklamní tabule v cílové rovině a po celém závodišti podle dohody s partnerem
• reklama na cílové tabuli dostihové dráhy
• možnost reklamy na startovacích boxech
• možnost reklamy na sedlových dečkách koní
• výstavní reklamní plocha na závodišti podle dohody s partnerem
• rozhlasové spoty během celého mítinku
• interview se zástupcem reklamního partnera na závodišti
• předávání čestných cen vítězům zástupcem reklamního partner



Výhoda generálního reklamního partnera

• Při dostihovém dni je v několika dostizích (zpravidla 8 až 9) zastoupeno několik reklamních 
partnerů, z nichž každý je partnerem jediného dostihu.  Je ale optimální a pro pořadatele i partnera 
výhodnější, aby dostihový den měl jediného generálního nebo alespoň hlavního reklamního 
partnera. Pak je mediální prezentace na jediného partnera a tím i pro něj výhodnější, efektivnější a 
obsáhlejší. Ten pak může při jednotlivých dostizích prezentovat svoji firmu, případně její pobočky, 
své partnery, dodavatele i zákazníky.  

• Cena (dotace) jednotlivého dostihu se řídí kategorií, kterou pořadatel pro dostih vypsal. Např. dostih 
V. kategorie vyžaduje dotaci 25000 Kč, dostih IV. kategorie 30000 Kč, III. kategorie 45000 Kč. Dostihy 
II. a I. kategorie jsou pak na uvážení pořadatele, např. I. kategorie se vypisuje o m100 až 150000 Kč. II. a I. kategorie jsou pak na uvážení pořadatele, např. I. kategorie se vypisuje o m100 až 150000 Kč. 

• Jeden dostihový den se pak skládá z kombinace těchto kategorií, když převažují dostihy III. a IV. 
kategorie. Náklady na dostihový den se tak pohybují v rozmezí 280 až 400000. Vše záleží na dohodě 
pořadatele s reklamním partnerem, stejně jako rozsah prezentace, kterou pořadatel poskytne.

• Pokud jde o celkové náklady na jednu dostihovou sezónu, pak je dána počtem dostihových dnů v 
sezóně. Ve Slušovicích se konají obvykle 4 dostihové dny, v případě dostatečného finančního zázemí 
lze pořádat dostihových dnů podstatně více.

• Pokud jde o reklamní partnery, lze také ze strany pořadatele přistoupit na částečné barterové plnění 
od reklamního jednotlivého partnera. Jde především o stavební práce, vybavenost závodiště, 
strojový park pro údržbu, práce zemědělské, sadební úpravy, vybavenost zázemí pro diváky a děti, 
zásobování V IP prostor apod. Základní potřebou ale stále zůstávají dotace pro vypisované dostihy. 



Podpora dostihů dary

• Je možno podpořit pořádání dostihů ve Slušovicích také dary.
Darovat lze především finanční prostředky, vyloučeny nejsou ani dary jiné 
povahy (věcné dary, jiné dary nemateriální povahy, atd.). Podmínkou 
darovací smlouvy však je, že dárce nebude po obdarovaném požadovat 
materiální protislužby, např. reklamní činnost.materiální protislužby, např. reklamní činnost.

• Pořadatelé dostihů přivítají všechny dary, které mohou, kromě finančních 
příspěvků pro přímé dotace do dostihů, přispět ke zkvalitnění dostihového 
areálu ve Slušovicích. Jde zejména o výbavu dětského koutku, výsadbu 
okrasných dřevin, nátěrové hmoty, stavební materiál a stavební práce, 
elektroniku atd. Rovněž prostředky, sloužící ke zvýšení estetické úrovně 
prostředí pořadatelé efektivně využijí.



Dostihová sezóna 2011

• Dostihy 18.6.2011 (sobota)

• Dostihy 10.7.2011 (neděle)

Dostihy 21.8.2011 (neděle)• Dostihy 21.8.2011 (neděle)

• Dostihy 28.10.2011 (pátek – st. svátek)
– tyto dostihy bude vysílat ČT4 Sport v přímém televizním 

přenosu v délce 80 minut



Fotografie z dostihů ve Slušovicích
foto Zenon Kisza



• Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci s Vámi, budeme 
rádi, když nám s pořádání dostihů pomůžete jak finančně, tak 
pomocí darů

Ing. Hana Nováková

Mail:novakova@honey-bunny.cz

731 584 476


