Brněnské výstaviště
5. – 6. listopadu 2016

O AKCI
Sport Life Run je sportovně kulturní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato
dvoudenní událost se uskuteční v rámci veletrhu SPORT Life 5. – 6. listopadu 2016
a její centrum bude umístěno na Brněnském výstavišti v pavilonu F.
Mimo běžeckou část je připraven bohatý zážitkový program, ve kterém nechybí
exhibiční závody, vystoupení vrcholových sportovců a autogramiády známých
osobností.

KULTURNÍ ČÁST

Kulturní program Sport Life Runu bude probíhat po celou dobu konání akce a odehraje se na Brněnském výstavišti. Zahájení akce je naplánováno na sobotu 9.00
hod. a ujme se ho moderátor akce spolu s významnými hosty. Moderátor svým
projevem provede návštěvníky sobotním i nedělním programem. Oba dva dny vystoupí známá pěvecká osobnost.
Pro návštěvníky akce bude zajištěno bohaté občerstvení s možností posezení.

SPORTOVNÍ ČÁST
Sportovní část zahrnuje běžecké závody. Jelikož se jedná o dvoudenní akci,
na každý den jsme připravili specifický běh. V sobotu bude hlavním Ženský běh na
5 km. Trať Ženského běhu bude startovat v pavilonu F, dále povede pavilonem Z,
kde budou běžkyně muset zdolat schody, oběhnou ochoz nad výstavní plochou
a opět se po schodech dostanou do venkovního prostoru. Trasa je jedinečná i tím,
že vede přes nebo kolem všech pavilonů. Nejlepší závodnice budou vyhodnoceny
a obdrží věcné ceny.
Ženský běh bude rozdělen do pěti kategorií (od juniorek po seniorky) a dále se
ženy mohou v rámci Ženského běhu přihlásit také do Týmového běhu.
Nedělním hlavním během bude Veletržní běh na 10 km, který povede stejnou trasou jako Ženský běh, ale poběží se dvakrát stejný okruh. Běžci Veletržního běhu se
taktéž mohou přihlásit do Týmového běhu.
Závodů se může zúčastnit kdokoliv z účastníků akce. Běžci a běžkyně, kteří poběží,
musí zaplatit startovné, jeho výše se liší podle druhu běhu a data úhrady. Každý
běžec obdrží tričko a bezplatný vstup na veletrh SPORT Life.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Pro děti máme připraven program s názvem „Vy běháte, my hlídáme“, který vychází z námi realizovaného projektu Děti sportují s námi. Tento program je vhodný pro
děti ve věku věku 4 – 10 let.
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PROGRAM
Sobota 5. 11. 2016
Ženský běh na 5 km
9.00 hod.
9.00 hod.
11.00 hod.
12.30 hod.
13.00 hod.
13.15 hod.

Prezentace běžkyň v pavilonu F
Kulturní program na podiu v pavilonu F
ŽENSKÝ BĚH na 5km
Vyhodnocení žen dle kategorií na podiu
Vyhodnocení Týmového běhu žen na 5 km
Kulturní program na podiu

Neděle 6. 11. 2016
Veletržní běh na 10 km
9.00 hod.
9.00 hod.
10.55 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
13.50 hod.
14.15 hod.

Prezentace běžců v pavilonu F
Kulturní program na podiu v pavilonu F
Hymna běhů Sportuj s námi
VELETRŽNÍ BĚH na 10 km
Vyhodnocení běžců dle kategorií
Vyhodnocení Týmového běhu na 10 km
Kulturní program na podiu

MAPA PĚTIKILOMETROVÉHO OKRUHU
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ŽENSKÝ BĚH NA 5 km
Trať závodu je umístěna do areálu Brněnských
veletrhů a výstav. Běžkyně startují z pavilonu F, běží po asfaltovém povrchu v areálu
výstaviště mezi pavilony a po betonovém
povrchu vně pavilonu Z. V pavilonu Z budou
běžkyně vybíhat 43 schodů, proběhnou galerií a následně poběží po 43 schodech dolů.
Běží se jeden pětikilometrový okruh. Běžkyně
se mohou zúčastnit i Týmového běhu žen.

VELETRŽNÍ BĚH NA 10 km
Trať závodu je umístěna do areálu Brněnských veletrhů a výstav. Běžci a běžkyně
startují z pavilonu F, běží po asfaltovém
povrchu v areálu výstaviště mezi pavilony
a po betonovém povrchu vně pavilonu Z.
V pavilonu Z běžci a běžkyně budou vybíhat 43 schodů, proběhnou galerií a následně poběží po 43 schodech dolů. Běží
se dva pětikilometrové okruhy. Běžci se
mohou zúčastnit i Týmového běhu.
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PROČ PODPOŘIT AKCI SPORT LIFE RUN
V rámci Vaší podpory Vám zajistíme:
 Plnohodnotnou prezentaci Vaší společnosti v mediích, se kterými spolupracujeme (rádio Kiss Hády, rádio Petrov, MF DNES, regionální média). Dále prezentace proběhne na webových a FB stránkách akce, billboardech, letáčcích
v MHD, na plakátech umístěných na veřejných místech, ale především přímo
na akci, které se účastní tisíce návštěvníků a sportovců.
 Setkání se s významnými lidmi z jiných podnikatelských odvětví, kteří také
podpořili tuto akci (ve V.I.P. prostoru určeném pro partnery, kde bude po
celý den zajištěno občerstvení s obsluhou).
 Možnost zúčastnit se Týmového běhu. Každá společnost si vytvoří svůj
vlastní běžecký tým, který se může zúčastnit jednoho nebo obou běhů.
Společnosti tak mají další originální možnost ke své prezentaci v rámci sportovní akce.
Akce je benefitem pro Vaše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Bohatý
celodenní kulturní program je vhodný pro všechny generace.

Budeme velice rádi za Vaši podporu,
která je velmi důležitá pro realizaci této akce.
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ







generální partner
hlavní partner
autopartner
partner
hlavní mediální partner
mediální partner

ZÁKLADNÍ BALÍČEK
- toto plnění obsahuje každý partnerský balíček
 prezentace v prostorách startu a cíle reklamní plachtou (startovní a cílový
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koridor)
prezentace partnera moderátorem při slavnostním otevření sportovně kulturní akce (představení partnera)
prezentace v balíčku, který dostane každý účastník běhu (např. prezentační
leták, katalog, firemní produkt)
ZDARMA startovné na vybrané běhy pro vaše zaměstnance nebo obchodní
partnery
logo partnera na diplomech pro vítěze
umístění loga na startovním a cílovém oblouku
logo s proklikem na stránky partnera uveřejněné na webových stránkách
akce www.sportliferun.cz
v případě zájmu partnera prezentace reklamního textu na facebooku sportovně kulturní akce (jednou zveřejněný na zdi profilu)

GENERÁLNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
 název generálního partnera v názvu sportovně kulturní akce
(podoba po dohodě)

 logo generálního partnera na tričku, které dostane každý z účastníků
běhu

 prezentace na reklamních bannerech v prostoru startu a cíle
(8 až 12 ks)

 možnost umístit vlajky propagující generálního partnera v prostorách
pavilonu F (8 až 12 ks)

 možnost umístit nafukovací oblouk + prezentační stánek v prostorách
pavilonu F

 možnost odevzdat ceny vítězům
 dva rozhovory v době konání sportovně kulturní akce
 umístění loga generálního partnera v grafice určené pro denní tisk
(propagace akce, tiskové zprávy)

 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4 000 ks)

 logo generálního partnera na outdoor plochách propagující akci
(2 až 4 plochy)

 prezentace v prostorách pavilonu F po celou dobu trvání akce zvukovým
spotem s představením partnerů (min. 10x za den)

 generální partner má zajištěny dva dvoulůžkové pokoje (dvě noci)
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HLAVNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
 spojení názvu hlavního partnera s konkrétním během vyjma hlavního
běhu

 prezentace na reklamních bannerech v prostoru startu a cíle
(4 až 6 ks)

 možnost umístit vlajky propagující hlavního partnera v prostorách pavilonu F (4 až 6 ks)

 možnost umístit nafukovací oblouk + prezentační stánek v prostorách
pavilonu F

 možnost odevzdat ceny vítězům
 rozhovor na podiu v době konání sportovně kulturní akce
 umístění loga hlavního partnera v grafice určené pro denní tisk
(propagace akce, tiskové zprávy)

 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4 000 ks)

 logo hlavního partnera na outdoor plochách propagující akci
(2 až 4 plochy)

 prezentace v prostorách pavilonu F po celou dobu trvání akce zvukovým
spotem s představením partnerů (min. 10x za den)

 hlavní partner má zajištěn jeden dvoulůžkový pokoj (dvě noci)
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AUTOPARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
 možnost umístit stánek v prostorách akce
 možnost vystavení aut na akci (počet dle dohody)
 loga v tiskovinách pod inzercí akce
 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
 prezentace v prostorách pavilonu F po celou dobu akce zvukovým spotem
se všemi partnery

PARTNER

 základní balíček (viz strana 6)
 možnost umístit stánek v prostorách pavilonu F
 loga v tiskovinách pod inzercí na akci
 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci

(náklad 4000 ks)
 prezentace v prostorách pavilonu po celou dobu trvání akce zvukovým
spotem s představením partnerů (min. 10x za den)
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
 možnost umístit nafukovací oblouk nebo prezentační stánek v prostorách
pavilonu F

 loga v tiskovinách pod inzercí na akci
 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4 000 ks)

 prezentace v prostorách pavilonu F po celou dobu trvání akce zvukovým
spotem s představením partnerů (min. 10x)

MEDIÁLNÍ PARTNER
 základní balíček (viz strana 6)
 loga v tiskovinách pod inzercí na akci
 loga na letáčcích a plakátech propagující sportovně kulturní akci
(náklad 4 000 ks)

 prezentace v prostorách pavilonu F po celou dobu trvání akce zvukovým
spotem s představením partnerů (min. 10x)
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Představení Sportuj s námi, z.s.
Sportuj s námi, z.s. byl založen za účelem podpory sportu a kultury v regionu. Členy
spolku jsou především sportovní nadšenci bydlící v regionu. Cílem spolku je nabídnout spoluobčanům sportovní a kulturní vyžití a nový způsob trávení volného času.
Snažíme se vytvářet kladný vztah občanů a dětí ke sportu a dostupnými prostředky
podpořit aktivity v oblasti sportu a kultury. Jsme velice rádi, že firmy, společnosti,
živnostníci a vedení měst chtějí pomoci k udržení tradic a sportovně kulturních akcí,
které jsou pro naši společnost v dnešní době velice důležité.
Kontaktní údaje:
Sportuj s námi, z.s.
Sv. Čecha 17
P. O. BOX 56
680 01 Boskovice
IČO: 22 82 13 50
Bankovní spojení: 2000324426/2010
Výkonný ředitel:

Petr Bartošek
tel.: 774 888 118
e-mail: petr.sport@seznam.cz

www.sportujsnami.cz
Na zajištění akce se podílí:

