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1) charakteristika projektu

2)  cílová skupina, předpokládaná návštěvnost

3)  místa konání

4)  mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku)

5)  nabídka partnerství

6) kontakt

AgendA: 

VYHLAŠUJÍ ANKETU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU

Jde se na to! Hlasujte pro své oblíbené sportovce

Severní Če-
chy – Opět je tu čas,
kdy vrcholí projekt Nejúspěš-
nější sportovec roku v Ústec-
kém a Libereckém kraji, ten-
tokrát za rok 2014. Bude po-
kračovat vláda severočeských
královen Simony Baumrtové
aGabrielySoukalové?

V tomto období zvýší svou
pozornost všichni aktivní
sportovci všech věkových ka-
tegorií, jejich trenéři, ale také
funkcionáři, bez kterých by
nemohl fungovat žádný spor-
tovní klub. Svou pozornost
bystří také fanoušci a čtenáři
Deníku, kteří budou spoluroz-
hodovat o výsledcích ankety a
především budou určovat, kdo
se stane „Sportovní hvězdou
Deníku“ v rámci 17. ročníku,
který letos zavítá hned do 41
městrepubliky.

Hlavním cílem je ocenění
nejúspěšnějších, kteří repre-
zentují jednotlivá města,
okresy, kraje a celou Českou
republiku na domácích i za-
hraničních kolbištích, a to v
mnoha vyhlašovaných kate-
goriích od mládeže až po vete-
rány. Je nám ctí připomenout
také slavné sportovní legendy
auvéstjedosíněslávy.

Pořadateli jsou agentura
SPORT ACTION s.r.o., za kte-
rou stojí sportovní veřejnosti
známá moderátorská tvář,
kterou není nikdo jiný než Ra-
dek Šilhan. Tato společnost
přebírá po mnoha letech po-
myslný štafetový kolík a věří-
me, že se role producenta
zhostí na výbornou. Pomáhat
mu budou stabilní spolupořa-
datelé, a to regionální DENÍK,
ČESKÁ UNIE SPORTU. Vý-

znamným
vyhlašovatelem
jsou také města
spolu s krajskými
úřady, bez jejichž
práce a finanční
podpory by se po-
dobná anketa ne-
mohla pořádat. Tě-
šit se tak společně
můžeme na ocenění
mládeže, do-
spělých,
jednot-
livců i
kolek-

tivů,
handicapo-

vaných sportov-
ců, kategorie masters, podě-
kování trenérům, ale také při-
pomenutí činů fair play či
uvedenílegenddosíněslávy.

Slavnostnívečerymajívždy
bohatý doprovodný program,
kde nechybí přední umělci. V
letošním roce se oceněným
sportovcům a divákům na pó-
diu představí Kamila Nývlto-
vá, Gabriela Goldová, Eva Ma-
tějovská, přední artisté a také
řada regionálních talentů vy-
branýchzesportovníchoddílů
a tanečních klubů. Jako mo-
derátoři se vystřídají Radek
Šilhan (Prima Cool) a Radek
Jirgl. Samozřejmostí je pouta-
vá scéna, špičková technika a
profesionální produkční tým.
Díky zajímavému programu a
nejvyšší kvalitě celé akce je
pravidelně zaplněna kapacita
všech sálů. Přímo se slavnost-
ních večerů zúčastní 20 000 di-
váků a další statisíce čtenářů
se o přípravách akce, dosaže-
ných výsledcích i o samotném
průběhu slavnostních večerů
dočtou na stránkách DENÍKU
v rámci široké mediální kam-
paně, která vždy probíhá od
listopadu do dubna. Čtenářům
budou také představeni a pre-
zentováni všichni reklamní
partneři, a to opakovaně před
akcí,takpoakci.

Věříme, že využijete mož-
nost setkat se osobně se svými
sportovními oblíbenci na ně-
kterém ze slavnostních veče-
rů. Všichni zájemci mají šanci
získat volné vstupenky na ak-
ce, a to tak, že navštíví redakce
regionálního Deníku, kde bu-
dou volné vstupenky k dispo-
zici. Čtenáři Deníku se také
mohou zapojit do hlasování o
vítězi kategorie Sportovní
hvězda Deníku. Nominace i
hlasovací kupón najdete s do-
statečným předstihem na
stránkách svého regionálního
Deníku.

ÚSTECKÝ KRAJ
22.1. Ústí – Národní dům

9.2. Litoměřice – Dům kultury
11.2. Louny – Vrchlického divadlo

12.2. Teplice – Krušnohorské divadlo
13.2. Děčín – Městské divadlo

16.2. Chomutov – Městské divadlo
23.3. Ústí n. L. – divadlo (krajské kolo)

LIBERECKÝ KRAJ
26.1. Jablonec – Městské divadlo
28.1. Lomnice – Tylovo divadlo

29.1. Nový Bor – Městské divadlo
10.2. Liberec – Babylon
25.3. Liberec – divadlo

(krajské kolo)
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představení projektu:  cíL projektu

Pořadatelská agentura sport ActIon s.r.o. a ČeskÁ unIe sportu ve spolupráci s jednotlivými 
městskými a krajskými úřady, vydavatelstvím vLtAvA LABe press si vám dovolují představit projekt 
s mnohaletou tradicí „ nejúspěšnější sportovec roku“, který je největší vyhlašovanou sportovní anketou 
v České republice. vyhlašování za uplynulý rok se uskuteční ve všech krajích České republiky v minimálním 
počtu 40 slavnostních vyhlášení od prosince do dubna.

Cílem tohoto mimořádného projektu je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků 
dosažených v jednotlivých okresech a krajích České republiky. ocenění mládeže, dospělých, jednotlivců 
i kolektivů, handicapovaných sportovců, kategorie masters, poděkování trenérům a cvičitelům, ale také 
připomenutí činů fair play či uvedení sportovních legend do síně slávy.

Vyhlašujeme pouze sportovce s klubovou působností na území České republiky. Akce se konají pod 
záštitou starostů, primátorů, hejtmanů a patří mezi nejprestižnější pořádané akce v roce. projekt je ojedinělý 
svým celorepublikovým pojetím. kromě špičkových sportovců jednotlivých regionů, mezi nimiž nechybí 
olympionici, mistři světa, mistři evropy a republiky, se pravidelně akce účastní také zástupci městských 
a krajských úřadů, poslanci parlamentu Čr, senátoři Čr, členové vlády Čr, přední sportovci současnosti 
i minulosti, zástupci významných podniků, úspěšní podnikatelé a řada dalších významných hostů.
 

Slavnostní večer má vždy bohatý doprovodný program, kde nechybí přední umělci. k vidění pak budou 
také tanečníci, artisté a sportovní exhibice. samozřejmostí je poutavá scéna a špičková technika. 
díky zajímavému programu a nejvyšší kvalitě celé akce je pravidelně zaplněna kapacita všech sálů. 
přímo se slavnostních večerů zúčastní více jak 15.000 diváků a další sta tisíce čtenářů, televizních diváků, 
či rozhlasových posluchačů se o přípravách akce, dosažených výsledcích a samotném průběhu 
slavnostních večerů dočtou na stránkách deníků, televizních obrazovkách nebo ve vysílání 
Českého rozhlasu, díky široké mediální kampani, která bude probíhat od října do dubna

 cíLovÁ skupInA, pŘedpokLÁdAnÁ nÁvštěvnost
l  projekt oslovuje všechny věkové kategorie
l  v rámci projektu jsou oceněni sportovci ve všech věkových kategoriích od mládeže, přes dospělé
 až po veterány a tak také hosté jednotlivých akcí obsahují všechny věkové skupiny.
l  převažující věkovou skupinu tvoří obyvatele v produktivním aktivním věku a to od 25 do 45 let, 
 další v pořadí pak 15 až 25 let a třetí v pořadí starší 45 let.
l  předpokládaná návštěvnost na jednu akci je dle zkušeností z předchozích let cca 350 a více 
 diváků, dle kapacity jednotlivých sálů.
l  celkově tak očekáváme více jak 15.000 diváků v rámci 45 akcí.



KARLOVARSKÝ KRAJ:
kArLovY vArY 

PLZEŇSKÝ KRAJ: 
pLZeŇ Město, pLZeŇ sever, pLZeŇ jIH, tAcHov, kLAtovY (krAjskÉ koLo v rAMcI pLZeŇ Město)

ÚSTECKÝ KRAJ: 
cHoMutov, LounY, tepLIce, LItoMěŘIce, děČín, ústí nAd LABeM, Most + krAjskÉ koLo Most

LIBERECKÝ KRAJ:
LIBerec, jABLonec nAd nIsou, LoMnIce nAd popeLkou, novÝ Bor + krAjskÉ koLo LIBerec

PARDUBICKÝ KRAJ:
ústí nAd orLIcí, HLInsko, poLIČkA + krAjskÉ koLo pArduBIce

KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ: 
HrAdec krÁLovÉ, rYcHnov nAd kněŽnou + krAjskÉ koLo HrAdec krÁLovÉ 

JIHOČESKÝ KRAJ: 
vIMperk, jIndŘIcHŮv HrAdec + krAjskÉ koLo ČeskÉ BudějovIce  

OLOMOUCKÝ KRAJ:
jeseník, pŘerov

STŘEDOČESKÝ KRAJ:
nerAtovIce, Beroun, Benešov, nYMBurk, pŘíBrAM, kutnÁ HorA, sLAnÝ, krAjskÉ koLo pŘíBrAM

KRAJ VYSOČINA:
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: 
 

ZLÍNSKÝ KRAJ:
vsetín  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: 
novÝ jIČín, kArvInÁ 

MístA konÁní



Zvláštní pozornost věnujeme mediální podpoře celého projektu. Hlavní mediální partneři jsou 
vydavatelství vLtAvA – LABe – press (regionální deník), ČeskÝ roZHLAs

DENÍK A DÁLE REGIONÁLNÍ RÁDIA, REGIONÁLNÍ TELEVIZE A DÁLE 
INTERNETOVÁ MÉDIA.
na stránkách deníku připravujeme celoplošné, regionální, krajové i oblastní kampaně a to od října 
do dubna. v rámci projektu nsr budou součástí mediální kampaně články o dosažených úspěších 
sportovců všech kategorií za uplynulý rok, informace o přípravách slavnostního vyhlášení, informace 
o sportu v regionu očima sportovních redaktorů, samotných sportovců, sportovních legend, zástupců 
městských a krajských úřadů. rozhovory se zástupci vyhlašovatelů, nominace sportovců, anketní 
hlasovací kupóny pro čtenáře, pozvánky na slavnostní večer, soutěže o vstupenky, prezentace reklamních 
partnerů. pr články generálních partnerů. vše s logy partnerů, celkem na více jak 650 stranách.

ČESKÝ ROZHLAS
již tradičním mediálním partnerem bude Český rozhlas regionální vysílání. regionální upoutávky 
na jednotlivé akce, živé vstupy z některých vyhlášení, bude dalším výrazným zviditelněním tohoto 
projektu.

REGIONÁLNÍ MÉDIA
další podpora projektů bude v regionálních televizích, regionálních rádiích, internetových televizích 
a webových portálech

MedIÁLní  podporA



NABÍDKA PRO GENERÁLNÍ PARTNERY
GENERÁLNÍ PARTNER JE JEDNÍM Z GENERÁLNÍCH PARTNERŮ, JEHOŽ NÁZEV BUDE VŽDY UVÁDĚN  

NA VŠECH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH PROJEKTU NEJÚSPEŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU

u 2x proMo strAnA s pr ČLÁnkeM otIštěno v deníku pŘed kAŽdou Akcí

u 2x proMo strAnA s LogeM generÁLníHo pArtnerA

u 4x pŘed kAŽdou Akcí noMInAce otIštěnÉ v deníku LokÁL

u 4x Logo nA poZvÁnce otIštěnÉ v deníku pŘed kAŽdou Akcí  LokÁL

u preZentAce projektu  preZentAce spoLeČnostI 2x pŘed (krajská strana)

u  preZentAce nA poZvÁnce v deníku  40x4 pŘed  (okresní strana)

u  pŘedÁvÁní cen  roZHovor  preZentAce spoLeČnostI 60s pŘI kAŽdÉ AkcI

u  Logo nA scÉně Akce A BAnnerY

u  Logo pŘI ZÁvěreČnÉM vYHodnocení 1x krAj

u  uMístění rekLAMY nA WeBovÉ strÁnkY + pr ČLÁnek

u  voLnÉ vIp vstupenkY nA kAŽdou AkcI dLe doHodY MAX. 20ks/ Akce

u  MoŽnost uMístnění rekLAMníHo stÁnku pŘed vstupeM do sÁLu,    veLIkost 3x3 MetrŮ 

 - stÁnek je potŘeBA dodAt

u  uMístnění A roZsev rekLAMnícH pŘedMětŮ

u rekLAMní HosteskY ( IndIvIduÁLní doHodA)

u  verBÁLní rekLAMA pŘI AkcI, ZAHAjovAcí A ZÁvěreČnÉ poděkovÁní

u  Logo nA rekLAMní sMYČce 8x v prŮBěHu Akce

u  rekLAMní Logo nA rAutu po AkcI - nutno dodAt

u  Logo nA poZvÁnkÁcH ceLkeM 20.000ks

u  rekLAMní vIdeo spot pŘed ZAHÁjeníM Akce 60s (tv rekLAMA)

u  pŘedÁvÁní stupně vítěZŮ jednÉ Z těcHto kAtegorIí -jednotLIvec dospěLÝcH, koLektIv 

 dospěLÝcH, síŇ sLÁvY, HAndIcApovAnÝ sportovec, koLektIv MLÁdeŽ

u  pr prostor 2x pŘed kAŽdou Akcí nA proMo strAně (ForMou roZHovoru 

     nA tÉMA sport A podporA regIonu)

u  Logo v deníku ceLkeM min. 160 x pr pLocHA, 240 x Logo pŘI preZentAcI

     noMInAcí A HLAsovAcícH kupÓnŮ, 200 x Logo nA poZvÁnce

nABídk A pAr tnerst ví



NABÍDKA PRO HLAVNÍ PARTNERY
HLAVNÍ PARTNER JE PARTNEREM, KTERÉHO BUDEME PREZENTOVAT 
NA VŠECH AKCÍCH PROJEKTU

u  preZentAce spoLeČnostI pŘI všecH preZentAcícH projektu - Logo
u  uMístění LogA spoLu s HLAsovAcíM kuponeM A noMInAcí sportovcŮ
u  ceLkeM 2 X pŘed kAŽdou Akcí  LokÁL
u  3x Logo nA HLAsovAcíM kupÓnu pŘed kAŽdou Akcí  LokÁL
u  preZentAce projektu  preZentAce spoLeČnostI 1x pŘed Akcí  krAj
u  preZentAce nA poZvÁnce v deníku 3x pŘed  LokÁL
u  pŘedÁvÁní cen  roZHovor, preZentAce spoLeČnostI 30s
u  Logo pŘI ZÁvěreČnÉM vYHodnocení 2x krAj
u  uMístění rekLAMY nA WeBovÉ strÁnkY 
u  voLnÉ vIp vstupenkY nA kAŽdou AkcI  dLe doHodY, MAX 10 ks
u  MoŽnost uMístění rekLAMníHo stÁnku pŘed vstupeM do sÁLu,
    MAX. veLIkost 2x2 MetrY - nutno dodAt
u  uMístění A roZsev rekLAMnícH pŘedMětŮ
u  verBÁLní rekLAMA pŘI AkcI, ZAHAjovAcí A ZÁvěreČnÉ poděkovÁní
u  Logo nA poZvÁnkÁcH  20.000ks
u  Logo nA rekLAMní sMYČce v prŮBěHu Akce 6x
u  pŘedÁvÁní  cen
u  Logo nA rekLAMníM pAneLu ModerÁtorŮ
u  Logo nA scÉně
u  pr prostor 1x pŘed kAŽdou Akcí
u  tv rekLAMA pŘI ZAHÁjení Akce 30s

NABÍDKA PRO CELOPLOŠNÉ PARTNERY PROJEKTU
u  Logo nA proMostrAně,poZvÁnce A noMInAcI  v deníku 4 X pŘed kAŽdou Akcí
u  Logo nA poZvÁnkÁcH 20.000 ks
u  Logo nA vIdeo sMYČce  MIn. 4 X v pŮBěHu Akce
u  verBÁLní preZentAce spoLeČnostI MIn. 2 X v prŮBěHu Akce
u  pŘedÁvÁní jednÉ Z kAtegorIí
u  voLnÉ vstupenkY nA kAŽdou AkcI dLe doHodY Max 4 ks
u  rekLAMní BAner v pŘedsÁLí
u  verBÁLní rekLAMA v prŮBěHu Akce
u  pŘedÁvÁní  kAtegorIe
u  Logo nA scÉně

nABídk A pAr tnerst ví



PARTNER KRAJE:

PARTNER KRAJE JE PARTNEREM PRO JEDNOTLIVÝ KRAJ
u  preZentAce pArtnerA spoLeČně s preZentAcí ceLÉHo projektu 2X pŘed
u  preZentAce nA poZvÁnkÁcH v deníku
u  preZentAce nA poZvÁnkÁcH pro dIvÁkY
u  pŘedÁvÁní cen
u  voLnÉ vstupenkY nA kAŽdou AkcI
u  verBÁLní rekLAMA pŘI AkcI
u  Logo nA rekLAMní sMYČce MIn. 3 X BěHeM Akce

PARTNER OKRESŮ

PARTNER LOKÁLŮ JE PARTNEREM TŘÍ A VÍCE LOKÁLŮ V KRAJI.
u  preZentAce nA poZvÁnce v deníku 3 X pŘed Akcí
u  InZertní prostor
u  uMístění LogA nA poZvÁnkÁcH  500 ks Akce, neBo dLe kApAcItY sÁLu
u  Logo nA rekLAMní sMYČce MIn 3x v prŮBěHu kAŽdÉ Akce
u  pŘedÁvÁní cen
u  voLnÉ vIp vstupenkY 

PARTNER OKRESU

PARTNER LOKÁLU JE PARTNER, KTERÝ PŮSOBÍ POUZE V JEDNOM LOKÁLU KRAJE.
u  preZentAce nA poZvÁnce v deníku 3 X pŘed Akcí
u  uMístění LogA nA poZvÁnkÁcH  500 ks Akce, neBo dLe kApAcItY sÁLu
u  Logo nA rekLAMní sMYČce 3 X v prŮBěHu Akce
u  voLnÉ vstupenkY

nABídk A pAr tnerst ví



SPORT ACTION s.r.o.
Hlavní pořadatel projektu
pronájem reklamních ploch
tel.:+420 603 179 311
silhanr@seznam.cz 
www.nejuspesnejsisportovecroku.cz 

kontAk t Y




