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Nabídka partnerství 



e-bike zóna, testování elektrokol (pavilon G1)
Chcete se zviditelnit u populárního projektu, který se letos 
koná již po třetí? E-bikovou testovací zónu vloni navštívilo 
přes 4500 návštěvníků, které zajímal nový fenomén – 
elektrokolo.
Cena: 5-50.000 CZK 
     Možnosti prezentace:
     -banner na zábradlí 
     -vlajky na testovací dráze 

EASY SPORT PARK (pavilon B)
Spojte své jméno s aktivním životním stylem a sponzorujte 
konkrétní doprovodný program. Staňte se partnery 
volnočasových aktivit v rámci Jihomoravské kraje a �tness a
wellness programu.  Soutěže, autogramiády, exhibice a
hlavní hvězda programu-pro� boxer Lukáš Konečný!
Cena: 5-50.000 CZK  
     Možnosti prezentace: 
     -banner na pódiu 
     -banner na zábradlí

Víkendová návštěvnická soutěž 
Úspěšná Návštěvnická soutěž z posledních třech ročníků  
se bude konat i letos. Využijte tuto příležitost k zviditelnění 
jako partner soutěže. Kromě propagace a bene�tů 
spojených s účastí v soutěži získá hlavní partner i další prostor 
k efektivnímu zviditelnění. Logo partnera uvedeno na Hrací 
kartě. Uvedení partnera v tiskovinách BVV, na webu. 
Cena: 5-30.000 CZK, možnost i bárterm.

Lukáš Konečný na veletrhu SPORT Life 2011 (pavilon B)
Buďte partnerem návštěvy světového profesionálního boxera 
na veletrhu SPORT Life. 
Cena: 30-70.000 CZK
 
    Možnosti prezentace:
    -reklamní fotogra�e
    -doprovod
    -bannner při rozhovoru, exhibici
  
      

náš TIP



Módní show (pavilon A1, F)
Ojedinělé, taneční a atraktivní pojetí módních přehlídek 
zaručuje výrazný zážitek návštěvníků. Využijte i Vy tuto 
možnost jak více zviditelnit Vaši značku. 
Ukažte Vaše produkty v akci na krásných tělech! 
Cena: 5.000 CZK (pro vystavovatele) 
            30.000 CZK (pro nevystavovatele, pavilon A1)
            50.000 CZK (pro  nevystavovatele, pavilon F)

     Možnosti prezentace:
     -prostor na podiu 
     -projekce loga u podia
     -panel u podia, web

Doprovodný program na podiích (pavilon A1, F)
Sponzorujete úspěšné sportovce a osobnosti? 
Máte ve svém portfoliu zajímavou novinku, produkt 
či službu? Ukažte je!
Využijte časového prostoru mezi přednáškami, rozhovory,
exhibicemi a tanečními přehlídkami a udělějte si zajímavé 
předstvení na podiích v hojně navštěvovaných pavilonech.
Program schvaluje pořadatel.   

Večírek pro vystavovatele 
Volná zábava, catering, doprovodný program.
Prezentujte se před stovkami kolegů při neformálním 
večírku, podpořený jedinečným vystoupením 
kapely KRYŠTOF. 
Cena: 5-30.000 CZK 

    Možnosti prezentace:
    -banner
    -vlajky 

Lanové a lezecké centrum
Sponzorujte některou z lanových atrakcí v pavilonu outdooru a 
budete mít jistotu, že si Vás návštěvníci budou pamatovat ve spojení 
s příjemným adrenalinovým prožitkem. Sponzor získá možnost využití 
reklamních ploch přímo na jednotlivých stanovištích a jeho jméno se 
objeví v tiskovinách BVV a na webu. 
Cena: 5-50.000 CZK

      Možnosti prezentace:
      -banner u danné akce
      -tiskoviny, letáky apod.



Kontakt:
Pavel Dvořák, manažer veletrhu

+420 541 152 923
pdvorak@bvv.cz 

 
Jan Šmíd, manažer PR a reklamy
+420 541 152 166
jsmid@bvv.cz

V případě zájmu o některou z nabídek Vám 
rádi sdělíme podrobné informace a 
probereme konkrétní 
podmínky. 

Máte jinou představu své prezentace jako 
sponzora veletrhu SPORT Life? 

Kontaktujte nás. 

Pokusíme se vyhovět Vašemu přání s cílem 
zajistit pro Vás úspěšnou propagaci.

Těšíme se na spolupráci.

KONTAKT:

EXTRA TIP!
Generální partner veletrh 

SPORT Life Vás zve na jedinečné 
boxerské sportovní utkání, více na:

www.pestivbrne.cz
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