
• Sobota 20. února 2016 KC Frýdlant n.O.
• Hraje ostravská kapela „Standa banda“ & DJ
• 500 lidí v sále, 4 000 návštěvníků webu a Facebooku
• Zajímavý doprovodný program, soutěže a tombola
• Bary s alkoholem, míchanými nápoji a teplým jídlem
• Velkoplošná projekce na pódiu



O co jde
Od roku 2011 několik mla-
dých nadšenců s Aeroklu-
bu Frýdlant n. O. pořádá 
v  pomyslné bráně Beskyd, 
Frýdlantu nad Ostravicí, 
netradiční plesovou spole-
čenskou událost s názvem 
ADRENALIN BÁL. Akce jsou 
pořádány ve stylu adrenali-
nu, outdooru, sportu a oslo-
vuji tím mladou a  střední 
generaci. Sál zdobí letecká 
tématika spolu se zavěšeným padákem a motorovou „tříkolkou“ na pódiu. Na 
programu minulých ročníků bylo také, krom společenských soutěží, hudeb-
ní doprovodný program v podání mladých hudebníku jazzové skupiny Šuba 
Duba band, Humbug a famózní vystoupení mistra světa v halovém létání 
s RCA modely Martina Hauka. Večer je završen hlavní částí tomboly plné nejen 
sportovních a adrenalinových zážitků, které věnují naši partneři. Letos chystá-
me již šestý ročník a doufáme, že bude neméně úspěšný jako pět předešlých.

Další ročník...
Díky nadšení hostů i sponzorů budeme organizovat 20. února 2016 další 
ročník ADRENALIN BÁLu - již od prosince 2015 pracujeme na jeho přípra-
vách. Letošní ročník bude tradičně v nově zrekonstruovaném Kulturním cen-
tru Frýdlant nad Ostravicí.

Čeho chceme dosáhnout
Akci pořádáme za účelem prezentace outdoorových, především však 
leteckých sportů.  Velký důraz klademe na propagaci našich partnerů a všech, 
kteří svou snahou, materiální nebo finanční podporou pomohli ADRENALIN BÁL 
uspořádat.

Nabízíme...
Výměnou za reklamu 
oslovujeme stávající 
i nové partnery pro zajiš-
tění netradičních cen do 
soutěží a  tomboly v po-
době dárkových pouká-
zek nebo věcných darů.  
Rádi bychom Vás požá-
dali o zvážení možnosti 
podílet se na naší akci.



Možnosti prezentace
•	 logo	na	plakátech	(pro	velký	zájem	veřejnosti	máme	pouze	elektronické)
•	 logo	s	odkazem	na	webu www.adrenalinbal.cz a sociální síti
•		banner	pověšený	v	sále	či	předsálí
•	 umístění	loga	nebo	reklamy	na	zadní					
   straně vstupenky
•		zařazení	Vaší	videoprezentace 
 s reklamou na projekci, která   
 poběží spolu s dalšími videi ve smyčce  
	 (bez	zvuku)
•		reklamní	letáčky	na	stolech
•		soupis	partnerů	vyvěšený	v	sále
•		zmínění	o	Vaší	firmě	moderátorem		 	
 v průběhu večera
•		možnost	věnovat	do	soutěží	nebo		 	
    tomboly další produkty, např. slevové  
 poukazy, a tím oslovit potenciální klienty
•		2	-	4	volné	vstupenky

Za kolik
Podpora	může	být	materiální	 (ceny	do	 tomboly),	 nebo	finanční	 -	 na	pokrytí	
části	nákladů	(pronájmu	sálu,	kapely,	moderátora,	světelné	a	zvukové	techniky,	
videoprojekce,	tanečního	vystoupení	a	jiného	doprovodného	programu).

Generální partner: finanční plnění od 15 000,-
Hlavní partner: materiální* nebo finanční plnění od 8 000,-
Partner: materiální* nebo finanční plnění od 2 000,- do 7 999,-

* Materiální plnění jsou služby a poskutnutý materiál nebo výrobky v tržních cenách.

Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady 
a partner je může v plné výši odečíst od základu daně.

Konkrétní možnosti prezentace 
partnerů a počet volných vstupe-
nek budeme řešit individuálně.



LOGO AEROKLUBU FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Partneři minulých ročníků



Pořádají „mladí ogaři“ z Aeroklubu Frýdlant n. O. 
ve spolupráci s partnery akce

Manažer akce
Tomáš Magnusek
gsm:	724	718	636 

magnusek@seznam.cz


