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Žádost o podporu 

 

a nabídka Sponzorského programu 

 
www.mestohejnice.cz 



Vážení, 

obracíme se na vás již nyní ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského 

programu. 

Hejnické slavnosti (dříve Hejnická pouť) se v posledních několika letech staly významnou 

regionální kulturní událostí, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost a povědomí o akci v široké 

veřejnosti celého kraje. V roce 2013 se bude beze sporu jednat o jednu z největších kulturních 

akcí této části Libereckého kraje. Letošních slavností se i přes extrémní vedra zúčastnilo na 5 000 

platících a dalších zhruba 5 000 návštěvníků. 

Již tradičně se akci snažíme spojit s multižánrovým hudebním festivalem, který se 

odehrává v centru Hejnic. Jedná se o jednu z mála příležitostí, kdy obyvatelé tohoto 

zapomenutého koutu naší země mohou zažít nevšední kulturní zážitek bez toho, aby museli 

dojíždět do vzdálených měst. Mezi minulé vystupující patřili mj. Divokej Bill, Tomáš Klus, 

Jaroslav Uhlíř, Lenka Filipová, Vladimír Mišík, Gipsy.cz, Těla aj. Jednání pro rok 2013 probíhají 

již od konce roku 2012. Už nyní je však hlavní hvězda slavností domluvená. Bude to jediný 

koncert kapely Kryštof v tomto kraji. Součástí slavností bude i předkoncert Marty Kubišové 

v místní bazilice v sobotu 25. května. Právě účast takových hvězd je finančně nejnáročnější 

součástí rozpočtu akce, zároveň podle našich zkušeností je však i zárukou vysoké návštěvnosti, a 

proto si Vás dovolujeme oslovit s naší nabídkou sponzorského programu, jehož prostřednictvím 

můžete naši akci podpořit.  

Na tomto poli nabízíme nejširší možnost Vaší realizace a propagace, ať už formou 

plakátů, tisku, billboardů, soutěží, moderátorského vstupu, vyvěšení loga, vstupenek (podrobnosti 

v přiloženém sponzorském programu). Výměnou za Vaši přízeň nabízíme kromě zviditelnění též 

volné vstupenky na placený program. 

Díky některým z Vás jsme byli již v minulosti úspěšní v získávání financí a služeb pro 

pořádání tradičních slavností. Nejedná se nám jen o finanční prostředky, ale také o nabídku 

partnerských služeb nebo produktů, které nabízíte, příp. formu mediální podpory.  

 Těšíme se na Vaši odpověď, ať už bude jakákoli. Chápeme současnou finanční situaci 

firem v České republice, proto je pro nás jakýkoli příspěvek přínosem. Též negativní odpověď 

chápeme jako odpověď. Prosíme Vás proto o sdělení Vašeho stanoviska do 23. února 2013, a to 

z důvodu následného zadání výroby reklam, propagace (letáky, plakáty, web) a vstupenek a také 

výběru kulturního programu. 

Ve věci dalších informací, dotazů či konkrétních nabídek se prosím obracejte na  

pana místostarostu Jaroslava Demčáka, hlavního organizátora (tel.: 777 682 274, 482 322 211, 

 e-mail: jaroslav.demcak@mestohejnice.cz). 

 

V Hejnicích 5. 1. 2013    Jiří Horák, starosta města 



„SPONZORSKÝ PROGRAM“ 
 

 Prezentace v oficiálních materiálech slavností 

 Prezentace formou reklamy v médiích 

 Prezentace formou reklamy (pódium, billboard, vstupenky) 

 VIP program 

 Volný vstup na všechny akce (slavnosti, koncert v bazilice) 

 Zvýhodněné vstupné pro zaměstnance 

 

Sponzorské balíčky 
 

Sponzorský příspěvek do 2.999,- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na oba dny konání slavností 

- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 3.000,- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na oba dny 

- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 5.000,- Kč 
 

- čtyři volné vstupenky na oba dny 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 10.000,- Kč 
 

- šest volných vstupenek na oba dny 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 15.000,- Kč 
 

- šest volných vstupenek na oba dny 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů a v promovideu z akce 

- umístění loga firmy na plakátu slavností 

 



Sponzorské balíčky VIP 
 

 

„PARTNER“  

sponzorský příspěvek nad 20.000,- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na koncert Marty Kubišové v hejnické bazilice 

- deset volných vstupenek na oba dny konání slavností 

- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění loga firmy na plakátu slavností 

- umístění loga na billboardu sponzorů a v promovideu z akce 

- umístění loga firmy na prográmek slavností 

- pozvánka pro 2 osoby na raut VIP 
 

 

„HLAVNÍ PARTNER“  

sponzorský příspěvek nad 35.000,- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na koncert Marty Kubišové v hejnické bazilice 

- patnáct volných vstupenek na oba dny konání slavností 

- možnost volných reklamních spotů v hejnickém kině v červenci a srpnu 2013 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění loga firmy na plakátu s označením „HLAVNÍ PARTNER“ 

- umístění loga firmy na plakátu koncertu Marty Kubišové 

- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 

- umístění loga firmy na billboardech v Liberci a v týdeníku 5+2 dny 

- umístění loga firmy na prográmek slavností a v promovideu z akce 

- pozvánka pro 2 osoby na raut VIP 
 

 

„GENERÁLNÍ PARTNER“ 
sponzorský příspěvek nad 59.000,- Kč 

 

- čtyři volné vstupenky na koncert Marty Kubišové v hejnické bazilice 

- dvacet volných vstupenek na oba dny konání slavností 

- možnost volných reklamních spotů v hejnickém kině v červenci a srpnu 2013 

- uvedení v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

- umístění dominantního loga firmy na plakátu slavností s označením 

„GENERÁLNÍ PARTNER“ 

- umístění loga firmy na plakátu koncertu Marty Kubišové 

- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 

- umístění loga firmy na vstupenkách pro koncert Marty Kubišové 

- umístění loga firmy na vstupenkách – pásek na zápěstí 

- umístění loga firmy na billboardech v Liberci a v týdeníku 5+2 dny 

- umístění loga firmy na prográmek slavností a v promovideu z akce 

- pozvánka pro 4 osoby na raut VIP 

 

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

s Vámi. 


