
                                                                                 
   

  

  

 

Taneční klub Fortuna Zlín z.s. 
Filmová 412 
76001 Zlín 

 

https://www.tkfortuna.cz/ 
radek.felcman@tkfortuna.cz 
+420 776 771 323 

 

IČ: 48472166 
DIČ: CZ48472166 (není 
plátcem DPH) 

 

 

Ve Zlíně, dne 18. 10. 2018 

 

 

Vážení přátelé,  

 

dovolte mi, abych Vám jménem vedení Tanečního klubu Fortuna Zlín z.s., nabídl spolupráci při 

pořádání Mistrovství ČR v tanečním sportu v latinskoamerických tancích.  

 

Termín akce:  23. a 24.2.2018  

23.2. párové mistrovství, 24.2. MČR družstev (4členné týmy)  

 

Místo konání: Kongresové centrum Zlín (reprezentativní prostory výjimečné stavby architektky 

Evy Jiřičné)  

 

  Charakteristika akce: největší a nejnavštěvovanější mistrovství ČR v tanečním sportu (představí 

se cca 500 sportovců ve všech věkových kategoriích, očekáváme vyprodané 

Kongresové centrum a více než tisíc diváků. Soutěž budou hodnotit nejen čeští 

TOP porotci, ale také sudí z Ruska, Belgie a Dánska). 

 

Věkové kategorie: Junioři do 13 a 15 let, Mládež, Do 21 let, Dospělí 

 

Pořadatel:  TK Fortuna Zlín z pověření Českého Svazu Tanečního Sportu 

Tradiční a osvědčený pořadatel, mistrovské soutěže organizuje již od roku 1991.  

Nad mistrovstvím již tradičně přebírají záštitu hejtman Zlínského kraje, 

primátor města Zlína a další významné politické a kulturní osobnosti. 

Fotogalerie a videa z akcí najdete v odkazech zaslaného e-mailu. 

 
Některé z dříve pořádaných akcí: 

• Galavečer tanečního sportu 
• Mistrovství ČR v kombinaci 10 tanců 2017 pořádané TK Fortuna Zlín v Kongresovém centru  
• Fotogalerie MČR 2017 

Nabízená forma reklamy:  

Z každého dne soutěží bude Česká televize vysílat 30minutový pořad na kanálu ČT sport, který 

bude několikrát reprízován.  

Celý průběh mistrovství bude vysílán live na internetové televizi TVCOM live. 

Nabízíme Vám: 

• Logo hlavního sponzora před TV pořadem v České televizi (pouze hlavní sponzor)  

• Projekce loga nebo reklamního spotu na tři plátna na pozadí pódia  

• Logo partnera na světelném reklamním panelu kolem tanečního parketu  

https://www.tkfortuna.cz/
mailto:radek.felcman@tkfortuna.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12127266217-galavecer-tanecniho-sportu-2017
https://www.youtube.com/watch?v=66bfVoPuz3A
https://galerie.makrlik.cz/Tanec/20170311-mcr-10t-zlin
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• Logo na velkoplošných obrazovkách ve vestibulu Kongresového centra  

• Uvedení loga konferenciéry opakovaně v průběhu soutěží 

• Předávání cen a dekorování vítězů zástupci sponzorů (dle bodů č.1 a č.2) 

• Billboardy s reklamou na MČR a logy partnerů akce 

• Český rozhlas a regionální rádia (propagace akce) 

• Magazín Zlín (propagace akce s logy partnerů) 

• inZlín (propagace akce s logy partnerů) 

• Plakáty s logy partnerů A4 – 1000x, A4 – 500x, A2 – 50x 

• Pozvánky s logy partnerů 

• Barevný program Mistrovství ČR (s logy partnerů; rozsáhlejší inzerce možná po dohodě 

organizátorem) 

• VIP vstupenky na Mistrovství ČR 

• Vstupenky na akci pro zaměstnance reklamních partnerů 

• 25% slevy pro zaměstnance reklamních partnerů a jejich rodinné příslušníky do tanečních 

kurzů pro dospělé 

• Dále dle dohody s organizátorem 

 

Reklamní plnění:  

1) Hlavní sponzor - pouze 1 hlavní sponzor – min. částka 80.000 Kč  *) 4x 

2) Sponzor A - částka 40.000 Kč      *) 2x 

3) Sponzor B  - částka 25.000 Kč      *) 1x 

4) Sponzor C  - min. 15.000 Kč     *) 1x 

*) násobek zobrazení loga na světelných panelech kolem tanečního parketu 

 

V případě, že můžete akci podpořit jiným, než uvedeným způsobem (např. věnováním cen pro 

vítězné taneční páry apod.), kontaktujte nás prosím. Rádi s Vámi nabídku projednáme. 

 

Máte-li zájem s námi na této jedinečné taneční akci spolupracovat, kontaktujte nás prosím 

nejpozději do 14. 12. 2018. 

 

Předem Vám děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na případnou spolupráci.  

 

 

 

Ing. Radek Felcman 

statutární zástupce  

TK Fortuna Zlín z.s.  

https://www.tkfortuna.cz/
mailto:radek.felcman@tkfortuna.cz

