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Vážení,  

obracíme se na Vás ve věci spolupráce a podpory Hejnických slavností v podobě 

sponzorského a partnerského programu. 

Doba je nyní hodně těžká nejen pro občany zdejšího regionu, ale také pro spoustu z Vás, 

firem a podniků. Rádi bychom získali podporu našich slavností, aby si mohli obyvatelé 

tohoto koutu Jizerských hor a další návštěvníci od běžných starostí během naší akce 

odpočinout. 

Hejnické slavnosti jsou významnou nadregionální kulturní událostí s účastí široké 

veřejnosti z Libereckého kraje, ale i dalších částí Česka. Loňských slavností se po 

covidové odmlce účastnilo kolem 2 tisíc lidí v prostoru kulturního pódia a dalších zhruba 

10 – 12 tisíc návštěvníků, kteří navštívili jarmark a lunapark, prostory bez vstupného. 

Tradičně se akci snažíme spojit s multižánrovým hudebním festivalem, aby občané 

tohoto ekonomicky slabšího koutu Česka mohli zažít zajímavý kulturní zážitek. Mezi 

vystupujícími letošního ročníku budou například  Lenny, O5 a Radeček, Cimbal 

Brothers, Pavel Čadek nebo Sám sebou a další. Repertoár skládáme pro všechny 

generace včetně dětí a seniorů.  

Vracíme se také k charitativnímu zaměření akce. Uspořádáme mezi návštěvníky 

veřejnou finanční sbírku na podporu zdejší holčičky, která se potýká s velmi závažným 

onemocněním. Rádi bychom jí a její rodinu podpořili formou příspěvků od návštěvníků 

a účinkujících. 

Dovolujeme si Vás oslovit s naší nabídkou sponzorského programu, jehož 

prostřednictvím se můžete stát partnery akce a podpořit zdejší kulturní život. Jako 

protiplnění Vám nabízíme nejširší možnost realizace propagace Vaší značky, ať už 

formou plakátů, letáků, bannerů, billboardů, soutěží, moderátorského vstupu, vyvěšení 

loga, vstupenek, webu, Facebooku, Instagramu (podrobnosti v přiloženém sponzorském 

programu). Také můžete získat volné vstupenky na placený program. Upozorňujeme, že 

jen některé balíčky partnerství nabízejí umístění loga na plakátech a programech. 

  



Děkujeme Vám, se kterými jsme spolupracovali již v minulých ročnících našich 

slavností. Nejedná se nám pouze o finanční prostředky, ale také o nabídku 

partnerských služeb nebo produktů, které nabízíte, případně formu mediální 

podpory, reklamy či dodávku služeb a pronájmů v rámci barterového plnění.  

Těšíme se na Vaši odpověď. Chápeme, že se na Vás obrací spousta podobných žadatelů 

a nynější doba je pro podporu čehokoliv mimo firmu velmi těžká, ale i tak zkoušíme 

nabídnout možnost prezentace Vaší značky za podporu kultury. Prosíme Vás o sdělení 

stanoviska do 17. února 2023, z důvodu následného zadání výroby reklam a propagace. 

Na všechny formy spolupráce Vám vystavíme Darovací smlouvu nebo Smlouvu o 

propagaci. Finanční částky jsou se splatností až v období konání slavností, není třeba 

řešit odesílání ihned. 

Jaké byly minulé ročníky Hejnických slavností? Podívejte se na webové stránky 

www.mestohejnice.cz nebo na Facebook - Hejnické slavnosti, případně na YouTube 

kanál – mestoHejnice.   

Pro získání dalších informací, dotazů či konkrétních nabídek se prosím obracejte na 

Město Hejnice,  

Ing. Lucii Podhorovou, MSc., (tel.: 739 678 566, e-mail: 

lucie.podhorova@mestohejnice.cz), je samozřejmě možné i osobní setkání ve věci 

možné spolupráce. 

 

Hejnice 22. ledna 2023     Jaroslav Demčák, starosta města  

mailto:lucie.podhorova@mestohejnice.cz


 

SPONZORSKÝ PROGRAM 
 

 Prezentace v oficiálních materiálech slavností 

 Prezentace formou reklamy v médiích, webu, Facebooku, Instagramu 

 Prezentace formou reklamy (pódium, billboard, banner, vstupenky) 

 VIP program 

 Volný vstup na všechny akce (slavnosti, kino) 

 Zvýhodněné vstupné pro zaměstnance – nákup nad 50 vstupenek se řídí 

individuální kalkulací vstupného (na základě dohody)

 

Sponzorské balíčky 
 
 

Sponzorský příspěvek do 5.999,- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na akci  

- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 6.000,- Kč 
 

- čtyři volné vstupenky na akci + dvě volné vstupenky do kina Hejnice 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 12.000,- Kč 
 

- šest volných vstupenek na akci + čtyři volné vstupenky do kina Hejnice 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 19.000,- Kč 
 

- osm volných vstupenek na akci + šest volných vstupenek do kina Hejnice 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

- umístění loga firmy na plakátu slavností – 500 kusů po Libereckém kraji 

  



Sponzorské balíčky VIP 
 

 

 

PARTNER  

sponzorský příspěvek nad 24.000,- Kč 
 

- deset volných vstupenek na slavnosti 

- osm volných vstupenek do kina Hejnice 

- možnost volných reklamních bannerů (prezentační obrázek) na plátně kina 

Hejnice v červenci 2023 

- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění loga firmy na plakátu slavností – 500 kusů po Libereckém kraji 

- umístění loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia  

- umístění loga na aftermovie videu z akce 

- umístění loga firmy na prográmek slavností – 5 000 kusů jako pozvánky na akci 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER  

sponzorský příspěvek nad 45.000,- Kč 
 

- patnáct volných vstupenek na slavnosti 

- patnáct volných vstupenek do kina Hejnice 

- možnost volných reklamních bannerů (prezentační obrázek) na plátně kina 

Hejnice v červnu a červenci 2023 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění loga firmy na plakátu s označením „HLAVNÍ PARTNER“ – 500 kusů po 

Libereckém kraji 

- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 

- umístění loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia a v prostoru jarmarku  

- umístění loga firmy na billboardech v Libereckém kraji  

- umístění loga firmy na aftermovie videu z akce 

- umístění loga firmy na prográmek slavností – 5 000 kusů jako pozvánky na akci 

- umístění loga firmy na vstupní bannery slavností do města – měsíc před akcí 

- možnost umístění reklamního stánku do prostoru pódia či jarmarku 



GENERÁLNÍ PARTNER 

sponzorský příspěvek nad 79.000,- Kč 
 

- umístění loga společnosti na trička pořadatelů slavností 

- třicet volných vstupenek na slavnosti 

- dvacet volných vstupenek do kina Hejnice 

- možnost volných reklamních bannerů na plátně kina Hejnice v červnu a červenci 

2023 

- možnost pódiové prezentace firmy – rozhovor zástupce s moderátorem, popř. 

předání symbolického šeku na pódiu při vlastní akci před návštěvníky 

- umístění loga firmy na webu města Hejnice, s textem „Generální partner slavností“ 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění dominantního loga firmy na plakátu slavností s označením 

„GENERÁLNÍ PARTNER“ – 500 kusů po Libereckém kraji 

- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 

- umístění loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia a v prostoru jarmarku  

- umístění loga firmy na vstupenkách – pásek na zápěstí – 3 000 kusů 

- umístění loga firmy na billboardech v Libereckém kraji 

- umístění loga firmy na prográmek slavností - 5 000 kusů jako pozvánky na akci 

- umístění loga firmy na aftermovie videu z akce 

- umístění loga firmy na vstupní bannery slavností do města – měsíc před akcí 

- umístění loga firmy na červencový program kina Hejnice 

- možnost umístění reklamního stánku do prostoru pódia či jarmarku 

- umístění loga firmy na plakát jazzového koncertu v areálu Kláštera Hejnice 

konaného v červenci - srpnu 2023 

 

 

Děkujeme za Váš zájem o podporu Hejnických slavností a těšíme se na spolupráci s Vámi. 
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