TATRAN LITOVEL - HÁZENÁ
Nabídka partnerské spolupráce
2x vítěz
16 sezón v
Více než
8 družstev,
Založeno 1934,
více než 80 let tradice 150 členů minižactvo - muži nejvyšších soutěžích 1. ligy mužů
TJ Tatran Litovel patří v českém sportovním prostředí ke stabilním klubům házené
s dlouhodobou prací s mládeží a v posledních 20 letech patří také k širšímu
okruhu 10-20 nejúspěšnějších klubů v mužských soutěžích. Oddíl čítá přes 150 členů,
z toho více jak polovinu tvoří mládež do 18 let.
Základní činnost klubu je ﬁnancována dotacemi z veřejných zdrojů (Město Litovel,
Olomoucký kraj, MŠMT). Další nemalé prostředky jsou potřeba na udržení a rozvoj kvalitního
zabezpečení našich družstev, abychom mohli dobře reprezentovat svůj klub, město Litovel,
Olomoucký region i Vás, naše partnery a sponzory.

Za Vaši ﬁnanční nebo materiální podporu nabízíme:
PARTNER (do 10 tis. Kč)

VÝZNAMNÝ PARTNER (do 100 tis. Kč/rok)

uvedení na dresech mládeže, pojmenování
jednorázového turnaje jménem sponzora,
uvedení loga na webu klubu

logo na zadní straně dresu A-týmu,
banner 2x 1 metr v domácí hale, volné vstupenky
uvedení na webu a facebookové stránce klubu,
plakátech a programech domácích zápasů A-týmu

HLAVNÍ PARTNER (nad 100 tis. Kč/rok)

GENERÁLNÍ PARTNER (nad 500 tis. Kč/rok)

stejně jako Významý partner
logo na přední straně dresu A-týmu,
logo na LED panelech v případě TV přenosu,
setkání ve VIP zóně s představiteli Města a
dalšími partnery v rámci domácích utkání A-týmu

stejně jako Hlavní partner
centrální logo na přední straně dresů A-týmu
centrální logo na dresech mládeže
jméno sponzora v názvu klubu

Informace a kontakty
TJ TATRAN LITOVEL, z.s., IČ: 146 15 371
Web: http://hazena.tatranlitovel.cz
Facebooková stránka: TatranLitovelHazena
YouTube kanál: litovelhandball
Videovizitka ČT: https://youtu.be/MCb7jlZQ61E

Ing. Karel Zmund
sportovní manažer
Nám. Přemysla Otakara 770, 784 01 Litovel
karel.zmund@tatranlitovel.cz
+420 603 302 073

nebo prostřednictví osoby, která Vám nabídku prezentovala

Naši mediální partneři

Podporujeme (CSR)

