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Staňte se partnerem oslav 150 let založení T. J. Sokol Český Brod 
 

Na rok 2020 chystáme pro širokou veřejnost řadu akcí,  
Vaše podpora může ovlivnit jejich kvalitu a náplň. Pojďte do toho s námi! 

 
Partnerům nabízíme jako poděkování různé možnosti propagace  

a speciální výhody v rámci pořádaných akcí během celého roku oslav. 
 
Aktivní podporovatel:     Příspěvek od 500 Kč do 3000 Kč 

Zveřejnění jména/ názvu firmy v seznamu sponzorů na www stránkách a FB profilu T. J. 
Zveřejnění na seznamu sponzorů přímo na 1 pořádané akci (Sokolský ples), 
Možnost umístění Vašich letáků na dané akci, 
Tričko ke 150 letům T. J. 

 
Energický partner:      Příspěvek 3000 Kč až 6000 Kč 

Zveřejnění jména/ názvu firmy v seznamu sponzorů na www stránkách a FB profilu T. J. 
Zveřejnění na seznamu sponzorů přímo na akcích  
Zveřejnění na seznamu sponzorů po celý rok ve foyer sokolovny 
Možnost umístění Vašich letáků na všech pořádaných akcích  
Umístění banneru/poutače na pořádaných akcích v rámci prostorových možností  
2 vstupenky na 1 kulturní akci pořádanou v rámci oslav (Sokolský ples, Den oslav) 
Tričko ke 150 letům T. J.  
Poděkování v interní televizi ve foyer sokolovny  
 

Neúnavný mecenáš a hlavní partner oslav:  Příspěvek nad 6000 Kč  
Zveřejnění jména/ názvu firmy v seznamu sponzorů na www stránkách a FB profilu T. J. 
Zveřejnění na seznamu sponzorů přímo na pořádaných akcích 
Zveřejnění na seznamu sponzorů po celý rok ve foyer sokolovny  
Možnost umístění Vašich letáků na všech pořádaných akcích 
Umístění banneru/poutače na pořádaných akcích v rámci prostorových možností  
2 vstupenky na všechny akce pořádané v rámci oslav s VIP umístěním  
Logo na plakátech ke všem pořádaným akcím 
Poděkování v interní televizi ve foyer sokolovny 
2x tričko ke 150 letům T. J. 
Láhev speciální edice vína ke 150 letům T. J.  
Soukromá prohlídka sokolovny včetně zákulisí s výkladem náčelníka T. J. 

 
Můžete se těšit na: Sokolský ples, koncert skupiny Antikvartet a Ivo Šmoldase, Pouť na Lipany, Letní kino, 

Sokolský pětiboj, Posvícenskou zábavu, Den oslav, vydání vzpomínkové knihy, Mikulášskou akademii a jedno 
představení jako překvapení na závěr 

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří připravit rok plný zajímavých a 
lákavých akcí k oslavám této výjimečné události.  

Číslo účtu: 0425850369/0800, tel. 776 244 848 


