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Tato nabídka je platná od 1. 3. do 28. 2. 2012. 
 
Data jsou platná k 28. 2. 2011. 
 
Plnění bude zajištěno v uvedeném rozsahu v případě, že k datu uzávěrky podkladů 
na jednotlivé slavnosti bude uzavřena smlouva. 
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Vážení obchodní přátelé, 
 
touto cestou bychom Vás rádi oslovili a nabídli Vám partnerství s městem  
Český Krumlov. 
 
V roce 2011 bude mít Vaše společnost možnost spolupracovat s městem v rámci 
tradičních kulturně společenských akcí – Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté 
růže, Olympiáda partnerských měst, Svatováclavské slavnosti a Advent a Vánoce 
v Českém Krumlově.  
 
V případě, že se rozhodnete pro celoroční partnerství, město Český Krumlov Vám 
nabízí výhodné bonusové plnění. Pokud se rozhodnete pro celoroční partnerství 
v průběhu roku (nejpozději však do 31. 7. 2011), bude plnění již uskutečněných 
akcí převedeno do následujícího roku (Kouzelný Krumlov 2012 a Slavnosti pětilisté 
růže 2012). 
 
Partnerstvím s městem Český Krumlov získáte spolehlivého a prestižního partnera 
pro Vaši společnost. Získáte možnost oslovit široké spektrum domácí 
ale i zahraniční veřejnosti. Díky rozmanitosti kulturních a společenských akcí 
budeme Vaši společnost prezentovat žádoucí cílové skupině. 
 
Předložený návrh nabídky partnerství jsme připraveni upravit podle Vašich 
specifických požadavků a potřeb. 
 
 
Těšíme se na partnerství s Vaší společností a spolupráci v roce 2011! 
 
 
 
město Český Krumlov 
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OBSAH NABÍDKY 
 
 
    

TYPY PARTNERSTVÍ – PŘEHLED 

1) KOUZELNÝ KRUMLOV 
“PRVNÍ ZE ČTYŘECH MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ“ 

2) SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE 
“NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ SLAVNOST“ 

3) OLYMPIÁDA PARTNERSKÝCH MĚST 2011 
“NOVINKA“ 

4) SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
“KRUMLOVÁKY NEJOBLÍBENĚJŠÍ SLAVNOST“ 

5) ADVENT A VÁNOCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 
“NEJDELŠÍ SLAVNOST“ 

6) CELOROČNÍ NABÍDKA 

OSOBNOSTI, KTERÉ NAVŠTÍVILY AKCE V MINULÝCH LETECH 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

KONTAKT 
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TYPY PARTNERSTVÍ - PŘEHLED 

 
 
1)  KOUZELNÝ KRUMLOV  

partner od  10 000 Kč 

hlavní partner od  25 000 Kč 

generální partner od  55 000 Kč 

 
2) SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE  

partner od  17 000 Kč 

hlavní partner od  55 000 Kč 

generální partner od  100 000 Kč 

 
3) OLYMPIÁDA PARTNERSKÝCH MĚST 

partner od 10 000 Kč  

hlavní partner od 20 000 Kč  

generální partner od 45 000 Kč 

 
4) SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI  

partner od  12 000 Kč 

hlavní partner od  30 000 Kč 

generální partner od  75 000 Kč 

 
5) ADVENT A VÁNOCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ  

partner od  12 000 Kč 

hlavní partner od  30 000 Kč 

generální partner od  75 000 Kč 

 
6) CELOROČNÍ BALÍČEK  

partner od  55 000 Kč 

hlavní partner od  150 000 Kč 

generální partner od  450 000 Kč 

 
 
 
Pozn. Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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1) KOUZELNÝ KRUMLOV 
30. 4. – 1. 5. 2011 
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Motto 
„Oslava máje, měsíce lásky“ 
 
Dětské odpoledne, krumlovský veletrh, festival Základní umělecké školy v Českém 
Krumlově, stavění májky, lampiónový průvod městem, koncerty oblíbených 
krumlovských kapel a mnoho dalšího nabízí slavnost Kouzelný Krumlov. 
V programu slavnosti, jejímž hlavním tématem je oslava máje, měsíce lásky, se 
prezentují především aktivity místních souborů a spolků. Hlavní část programu 
proběhne již tradičně v zahradách pivovaru Eggenberg, další akce oživí také 
náměstí Svornosti. V předvečer slavnosti zavítá do Českého Krumlova Tyjátrfest 
z Kutné Hory (29. dubna).“ 
 

Termín: 30. 4. – 1. 5. 2011 
Uzávěrka podkladů: 1. 4. 2011 

Cílová skupina: rodiny s dětmi 
Návštěvnost: cca 5 000 osob 

 
� Typ partnerství a nabídka plnění – Kouzelný Krumlov 
 

Partner                                                                                                 od 10 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
propagace společnosti na plakátu v sekci partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 150 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

propagace společnosti na zadní straně obálky v sekci partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 3 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista) 

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: cca 1 500 

Další plnění 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

 
 

Kouzelný Krumlov 
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Hlavní partner                                                                                    od 25 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci hlavní partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 150 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci hlavní partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 3 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci hlavní partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci hlavní partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci hlavní partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: cca 1 500 

Další plnění 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu 

 
 

Generální partner                                                                               od 55 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci generální partner akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 150 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci generální partner akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 3 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

transparenty v centru města 
logo na transparentu 
umístění: Horní ulice, Lazebnický most 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci generální partner akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti (resp. product placement) v článku k akci 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK     %                        

 
 

Kouzelný Krumlov 
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Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci generální partner města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci generální partner akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kouzelný Krumlov 
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2) SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE 
17. – 19. 6. 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Slavnosti pětilisté růže 
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Motto 
„Přeneste se zpět do časů renesance a prožijte tradiční středověkou veselici 
v Českém Krumlově“ 
 
Slavnosti pětilisté růže jsou věnovány členům rodu Rožmberků a renesanci. 
V letošním roce se uskuteční jubilejní 25. ročník historických slavností. Akce se 
také připojuje k projektu Rožmberský rok 2011, kterým si letos připomínáme 400 
let od vymření rodu, od smrti posledního Rožmberka - Petra Voka. 
Vrcholem slavností je tradiční kostýmovaný průvod městem, ve kterém se představí 
osobnosti šlechtických rodů s důrazem na českokrumlovskou historii a památky. 
Průvodu se každoročně účastní na 700 kostýmovaných postav, rytíři na koních, 
šermířské a vojenské jednotky, bubeníci, praporečníci, muzikanti, kejklíři i zástupci 
cechů. Letošní ročník se vrátí do června roku 1611, kdy Petr Vok z Rožmberka 
ochránil jižní Čechy od plenění Pasovských. Páteční večer oživí koncert Alana 
Stivella (F) s předkapelou Bran (CZ) a nově se v programu slavností objeví nedělní 
Rožmberské rytířské klání v pivovarských zahradách. 
V loňském roce uspěly českokrumlovské Slavnosti pětilisté růže v prestižní soutěži 
Ceny Kudy z nudy 2010, kterou vyhlašuje agentura CzechTourism. Krumlovské 
slavnosti získaly pomyslnou zlatou medaili v hlavní kategorii Akce roku 2010. 
 

Termín: 17. – 19. 6. 2011 
Uzávěrka podkladů: 6. 5. 2011 

Cílová skupina: návštěvníci z Česka i ze zahraničí, 
občané města i regionu 

Návštěvnost: cca 25 000 osob 
 

 

� Typ partnerství a nabídka plnění – Slavnosti pětilisté růže  
 

Partner                                                                                                 od 17 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 

propagace společnosti na plakátu v sekci partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 700 ks 
distribuce: ČK, ČB, města v Jihočeském kraji, českokrumlovský region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

propagace společnosti na zadní straně obálky v sekci partneři akce 
velikost letáku: A3 (složený na 10 x 21 cm), náklad: cca 10 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v Jihočeském kraji, region, vstupní 
místa do města v průběhu slavností 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK                                                       % 

Slavnosti pětilisté růže 
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Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

vstupenky 6 ks volných vstupenek na Slavnosti pětilisté růže 

pozvánky 4 ks tištěných pozvánek na Slavnosti pětilisté růže (např. pro obchodní partnery) 

pozvání 
sledování sobotního ohňostroje (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

 

 

Hlavní partner                                                                                    od 55 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 

logo na plakátu v sekci hlavní partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 700 ks  
distribuce: ČK, ČB, města v Jihočeském kraji, českokrumlovský region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci hlavní partneři akce 
velikost letáku: A3 (složený na 10 x 21 cm), náklad: cca 10 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v Jihočeském kraji, region, vstupní 
místa do města v průběhu slavností 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci hlavní partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci hlavní partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci hlavní partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500                                                     

Další plnění 

vstupenky 12 ks volných vstupenek na Slavnosti pětilisté růže 

pozvánky 8 ks tištěných pozvánek na Slavnosti pětilisté růže (např. pro obchodní partnery) 

pozvání  (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání  (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu 

 
 
 

Slavnosti pětilisté růže 
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Generální partner                                                                             od 100 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 

logo na plakátu v sekci generální partner akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 700 ks 
distribuce: ČK, ČB, města v Jihočeském kraji, českokrumlovský region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci generální partner akce 
velikost letáku: A3 (složený na 10 x 21 cm), náklad: cca 10 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v Jihočeském kraji, region, vstupní 
místa do města v průběhu slavností 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

transparenty v centru města 
logo na transparentu 
umístění: Horní ulice, Lazebnický most 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci generální partner akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti (resp. product placement) v článku k akci 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci generální partner města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci generální partner akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

vstupenky 30 ks volných vstupenek na Slavnosti pětilisté růže 

pozvánky 16 ks tištěných pozvánek na Slavnosti pětilisté růže (např. pro obchodní partnery) 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání (rytířské klání) 
pozvání pro 16 osob na Rožmberské rytířské klání spojené s dobovou středověkou 
hostinou (19. června) 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu 
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3) OLYMPIÁDA PARTNERSKÝCH MĚST 2011 
24. – 26. 6. 2011 
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Motto 
„Mladí sportovci z Českého Krumlova, z německého Hauzenbergu, slovinského 
Slovenj Gradce a rakouského Vöcklabrucku změří své síly v Českém Krumlově“ 
 
Partnerská města Českého Krumlova vzájemně spolupracují v různých oblastech již 
od roku 1998. Olympiáda představuje snahu o rozšíření spolupráce do oblasti sportu 
a o zapojení žáků základních škol do mezinárodní spolupráce. V roce 2011 
proběhne první ročník Olympiády partnerských měst v Českém Krumlově, 
v dalších letech se budou města v její organizaci pravidelně střídat. Olympiády se 
zúčastní celkem 160 mladých sportovců a trenérů ze zahraničí a utkají se ve čtyřech 
sportovních disciplínách – fotbal, atletický čtyřboj, vybíjená a plavání. Partnerská 
města věří, že olympiáda bude pro mladé lidi motivací k aktivnímu sportování, 
možností k poznání jiných evropských kultur a k navázání nových přátelství. 
 

Termín: 24. – 26. 6. 2011 
Uzávěrka podkladů: 20. 5. 2011 

Cílová skupina: místní sportovní kluby a žáci ZŠ, 
zástupci tamních sportovních klubů a sportovní pedagogové 

Účastníci: cca 200 osob 
  

� Typ partnerství a nabídka plnění – Olympiáda 2011  
 

Partner                                                                                                 od 10 000 Kč 

Propagační materiály 

programový leták 

propagace společnosti na programovém letáku k akci v sekci partneři města 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 250 ks, 
distribuce: účastníci olympiády, zástupci Českého Krumlova, sportovní kluby, ZŠ 
jazykové mutace: čeština, němčina 

pozvánka 

propagace společnosti na pozvánce k akci  
velikost pozvánky: cca 10 x 21 cm, náklad: cca 200 ks 
distribuce: představitelé Jihočeského kraje, představitelé města Český Krumlov, 
představitelé oficiálních partnerských měst, členové sportovních klubů ve městě 

transparenty u sportovišť 
propagace společnosti na transparentech u jednotlivých sportovišť 
(sportovní areál Chvalšinská, plavecký bazén ČK, ZŠ Za Nádražím) 
transparent dodá partner 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti v článcích k olympiádě partnerských měst 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

zahraniční tisk 
medializace akce zástupci partnerských měst v zahraničním tisku 
(Hauzenberg, Vöcklabruck, Slovenj Gradec) 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan          % 

 

Olympiáda partnerských měst 
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programová stránka k akci 
název společnosti v sekci partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

dary, ceny* 
možnost věnování vlastních produktů jako dary/ceny pro účastníky setkání 
osobní předání darů/cen na slavnostním ukončení olympiády (slavnostní vyhlášení 
vítězů sportovních klání a soutěží) 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

 
 

Hlavní partner                                                                                    od 20 000 Kč 

Propagační materiály 

programový leták 

propagace společnosti na programovém letáku k akci v sekci hlavní partneři 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 250 ks, 
distribuce: účastníci olympiády, zástupci Českého Krumlova, sportovní kluby, ZŠ 
jazykové mutace: čeština, němčina 

pozvánka 

propagace společnosti na pozvánce k akci  
velikost pozvánky: cca 10 x 21 cm, náklad: cca 200 ks 
distribuce: představitelé Jihočeského kraje, představitelé města Český Krumlov, 
představitelé oficiálních partnerských měst, členové sportovních klubů ve městě 

transparenty u sportovišť 
propagace společnosti na transparentech u jednotlivých sportovišť 
(sportovní areál Chvalšinská, plavecký bazén ČK, ZŠ Za Nádražím) 
transparent dodá partner 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti v článcích k olympiádě partnerských měst 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Noviny města 
(inzerce) 

možnost inzerce zdarma (1/8 stránky A4) 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

zahraniční tisk 
medializace akce zástupci partnerských měst v zahraničním tisku 
(Hauzenberg, Vöcklabruck, Slovenj Gradec) 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci hlavní partneři města 
odkaz „Partneři“ – vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci hlavní partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

dary, ceny* 
možnost věnování vlastních produktů jako dary/ceny pro účastníky setkání 
osobní předání darů/cen na slavnostním ukončení olympiády (slavnostní vyhlášení 
vítězů sportovních klání a soutěží)                                                                             

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK  
s přátelských setkáním po koncertu 

Olympiáda partnerských měst 
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Generální partner                                                                               od 45 000 Kč 

Propagační materiály 

programový leták 

propagace společnosti na programovém letáku k akci v sekci generální partner 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 250 ks, 
distribuce: účastníci olympiády, zástupci Českého Krumlova, sportovní kluby, ZŠ 
jazykové mutace: čeština, němčina 

pozvánka 

propagace společnosti na pozvánce k akci  
velikost pozvánky: cca 10 x 21 cm, náklad: cca 200 ks 
distribuce: představitelé Jihočeského kraje, představitelé města Český Krumlov, 
představitelé oficiálních partnerských měst, členové sportovních klubů ve městě 

transparenty u sportovišť 
propagace společnosti na transparentech u jednotlivých sportovišť 
(sportovní areál Chvalšinská, plavecký bazén ČK, ZŠ Za Nádražím) 
transparent dodá partner 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti v článcích k olympiádě partnerských měst 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Noviny města 
(inzerce) 

možnost inzerce zdarma (1/4 stránky A4) 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci generální partner 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci generální partner akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

dary, ceny* 
možnost věnování vlastních produktů jako dary/ceny pro účastníky setkání 
osobní předání darů/cen na slavnostním ukončení olympiády (slavnostní vyhlášení 
vítězů sportovních klání a soutěží) 

pozvání (ohňostroj) 
sledování sobotního ohňostroje v rámci Slavností pětilisté růže (18. června) 
pozvání pro uzavřenou společnost partnerů a významných hostů města 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK  
s přátelských setkáním po koncertu 

 
* peněžní plnění může být z části či úplně nahrazeno plněním formou vlastních produktů či služeb 
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4) SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
23. – 28. 9. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svatováclavské slavnosti 
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Motto 
„Pocta svatému Václavovi, patronu české země a města Český Krumlov, patronu 
vinařů a pivovarníků, oslava státního svátku České republiky“ 
 
Svatováclavské slavnosti se nesou v duchu pocty svatému Václavovi, patronu nejen 
české země, ale i města Český Krumlov. V letošním roce se v rámci slavností 
uskuteční již 5. ročník Mezinárodního folklórního festivalu, kde se opět představí 
řada domácích ale i zahraničních spolků. Slavnosti zahájí večerní Folková inspirace 
– koncert Jaroslava Svěceného a skupiny Cigánski Diabli. V programu nebude 
chybět oblíbená sobotní Noc otevřených muzeí a galerií. Neděli ocení především 
rodiče s dětmi, pro které bude uspořádána pohádková cesta po městě s návštěvou 
místních expozic vhodných pro děti. Svátečnímu dni bude tradičně ponechán 
komorní, duchovnější rozměr, lépe konvenující s významným státním svátkem – 
prohlídky památek a zajímavostí, slavnostní koncert. Na náměstí Svornosti bude po 
celou dobu slavností probíhat Svatováclavský jarmark a restaurace nabídnou 
tradiční české speciality – Svatováclavské menu. Pro Václavy bude připravena 
kronika města, kam budou moci přidat svůj podpis k stovkám Václavů 
z nejrůznějších koutů naší vlasti, či slavným nositelům toho jména, kteří slavnost 
navštěvují. 
 

Termín: 23. – 28. 9. 2011 
Uzávěrka podkladů: 12. 8. 2011 

Cílová skupina: občané města a regionu, 
návštěvníci především z Česka 
Návštěvnost: cca 10 000 osob 

 

 
� Typ partnerství a nabídka plnění – Svatováclavské slavnosti 

 

Partner                                                                                                 od 12 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
propagace společnosti na plakátu v sekci partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 200 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

propagace společnosti na zadní straně obálky v sekci partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 5 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

reklamní banner 
(hlavní pódium) 

propagace společnosti na banneru v sekci partneři akce 
velikost banneru: 70 x 200 cm 
umístění banneru: hlavní pódium na náměstí Svornosti 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK                                                       %                       

Svatováclavské slavnosti 
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Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvánky 4 ks tištěných pozvánek na Svatováclavské slavnosti (např. pro obchodní partnery) 

pozvání (ohňostroj) 
pozvání pro 4 osoby ke sledování barokního ohňostroje „Theatrum Pyrotechnicum“ 
(24. září) 

 
 
 

Hlavní partner                                                                                    od 30 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci hlavní partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 200 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci hlavní partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 5 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

reklamní banner 
(hlavní pódium) 

logo na banneru v sekci hlavní partneři akce 
velikost banneru: 70 x 200 cm 
umístění banneru: hlavní pódium na náměstí Svornosti 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci hlavní partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci hlavní partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci hlavní partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvánky 8 ks tištěných pozvánek na Svatováclavské slavnosti (např. pro obchodní partnery) 

pozvání (ohňostroj) 
pozvání pro 8 osob ke sledování barokního ohňostroje „Theatrum Pyrotechnicum“ 
(24. září) 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu  
(pokud bude společnost v den konání koncertu již partnerem města) 
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Generální partner                                                                               od 75 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci generální partner akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 200 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci generální partner akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 5 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazyková mutace: čeština, angličtina, němčina 

reklamní banner 
(hlavní pódium) 

logo na banneru v sekci generální partner akce 
velikost banneru: 70 x 200 cm 
lokalizace banneru: hlavní pódium na náměstí Svornosti 

transparenty v centru města 
logo na transparentu 
umístění: Horní ulice, Lazebnický most  

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci generální partner akce 
velikost inzerce: A4, náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti v ČK 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti (resp. product placement) v článku k akci 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci generální partner města 
odkaz „Partneři“ – vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci generální partner akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvánky 16 ks tištěných pozvánek na Svatováclavské slavnosti (např. pro obchodní partnery) 

pozvání (ohňostroj) 
pozvání pro 12 osob ke sledování barokního ohňostroje „Theatrum Pyrotechnicum“ 
(24. září) 

pozvání (koncert) 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu  
(pokud bude společnost v den konání koncertu již partnerem města) 
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5) ADVENT A VÁNOCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 
27. 11. 2011 – 6. 1. 2012 
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Motto 
„Přijďte si do Českého Krumlova připomenout, že adventní a vánoční doba je 
hlavně čas klidu, míru a pohody beze spěchu.“ 
 
Bohatý adventní program inspirující se českými lidovými zvyky a obyčeji se 
soustředí na adventní neděle a svátky a jeho velká část probíhá na náměstí Svornosti 
u vánočního stromu. K tradičním akcím patří poetické zahájení adventu a rozsvícení 
vánočního stromu, Živý Betlém, zpívání u vánočního stromu, charitativní bleší trh, 
Rybova mše vánoční či koncerty Základní umělecké školy v Českém Krumlově. 
Řada akcí je připravena především pro děti – Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, 
Psí Vánoce nebo Medvědí Vánoce. Po celou dobu adventu probíhá na náměstí 
Svornosti adventní trh. Na adventním programu se velkou měrou podílejí místní 
soubory, spolky, instituce, umělci, ale i samotní občané města. 
 

Termín: 27. 11. 2011 – 6. 1. 2012 
Uzávěrka podkladů: 17. 10. 2011 

Cílová skupina: obyvatelé města a regionu 
hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi 

Návštěvnost: cca 7 000 osob 
 

 
� Typ partnerství a nabídka plnění – Advent a Vánoce 

 

Partner                                                                                                 od 12 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
propagace společnosti na plakátu v sekci partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 250 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

propagace společnosti na zadní straně obálky v sekci partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 12 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci partneři města  
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci partneři akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500                                                    % 

Advent a Vánoce v Českém Krumlově 
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Další plnění 

pozvánky 
4 ks tištěných pozvánek na Advent a Vánoce v Českém Krumlově  
(např. pro obchodní partnery) 

 
 

Hlavní partner                                                                                    od 30 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci hlavní partneři akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 250 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci hlavní partneři akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 12 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci hlavní partneři akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci hlavní partneři města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci hlavní partneři akce  
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvánky 
8 ks tištěných pozvánek na Advent a Vánoce v Českém Krumlově 
(např. pro obchodní partnery) 

pozvání 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu  
(pokud bude společnost v den konání koncertu již partnerem města) 

 
 

Generální partner                                                                               od 75 000 Kč 

Propagační materiály 

plakát 
logo na plakátu v sekci generální partner akce 
velikost plakátu: A1, náklad: cca 250 ks, distribuce: ČK, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

programový leták 

logo na zadní straně obálky v sekci generální partner akce 
velikost letáku: A4 (složený na 10 x 21 cm, 2 lomy), náklad: cca 12 000 ks,  
distribuce: provozovny v ČK, informační centra v regionu, ČB, region 
jazykové mutace: čeština, angličtina, němčina 

transparenty v centru města 
logo na transparentu 
umístění: Horní ulice, Lazebnický most                                                                    % 
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Medializace 

tiskové zprávy 
propagace společnosti v tiskových zprávách k akci 
distribuce: tiskové zprávy jsou rozesílány do redakcí rádií, místních a celostátních 
periodik a na provozovatele webových stránek 

Noviny města 
propagace společnosti u programu akce v sekci generální partner akce 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Noviny města 
(product placement) 

propagace společnosti (resp. product placement) v článku k akci 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK                                   

Webová prezentace 

stránka „Partneři města“ 
prezentace společnosti v sekci generální partner města 
odkaz „Partneři“ - vodorovné menu na homepage  www.ckrumlov.cz/obcan  

programová stránka k akci 
název společnosti v sekci generální partner akce 
+ proklik na samostatnou stránku s prezentací partnerů akce  

aktualita na OIS 
prezentace společnosti v aktualitě k akci 
aktuality zveřejňovány na  www.ckrumlov.cz (modul občan/turista)  

konference MailFórum 
prezentace společnosti v e-mailovém příspěvku k akci 
počet subjektů přihlášených do konference: 1 500 

Další plnění 

pozvánky 
16 ks tištěných pozvánek na Advent a Vánoce v Českém Krumlově 
(např. pro obchodní partnery) 

pozvání 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu  
(pokud bude společnost v den konání koncertu již partnerem města) 
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6) CELOROČNÍ NABÍDKA 
rok 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Celoroční nabídka 
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Motto 
„Bonusová nabídka k celoroční spolupráci“  
 
V roce 2011 připravuje město Český Krumlov řadu kulturních a společenských 
akcí. Pokud Vaše společnost využije nabídky celoroční spolupráce, stane se 
partnerem města Český Krumlov v rámci všech hlavních slavností a navíc v rámci 
dalších akcí, které budou městem v roce 2011 pořádány. Město Český Krumlov pro 
Vás v rámci celoroční nabídky připravilo zvýhodněné bonusové plnění. 
 

Termín: rok 2011 (resp. 2012) 
Cílové skupiny: zahraniční a domácí návštěvníci, 

obyvatelé města a regionu, 
rodiny s dětmi 

Návštěvnost akcí celkem: cca 50 000 osob 
 

 
� Nabídka plnění – celoroční partner 

Společnost, která se stane celoročním partnerem města automaticky získá plnění v rámci 
všech dříve uvedených akcí v rozsahu nabídky partner a k tomu bonusové plnění uvedené 
v následující tabulce.  
 

 

Partner   (bonus pro celoročního partnera)                                                         od 55 000 Kč 

Propagační materiály 

propagační materiály 
propagace společnosti na propagačních materiálech dalších akcí organizovaných 
městem ČK  (sekce partneři akce) 

Noviny města 

slevový kupón na prodej 
zboží/služby 

možnost uveřejnění slevových kupónů pro čtenáře na vlastní služby / zboží zdarma 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

„PF“ inzerce  
vánoční inzerce zdarma 
velikost inzerce: cca 1/8 stránky A4, náklad: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

katalogový list na OIS 
prezentace společnosti formou katalogového listu na OIS Český Krumlov 
aktivní odkaz na oficiální webové stránky společnosti 
prezentace profilu společnosti v modulu podnikatel (www.ckrumlov.cz/podnikatel) 

Další plnění 

pozvání 
koncert pro partnery města v rámci některého z letních hudebních festivalů v ČK 
s přátelským setkáním po koncertu  
(pokud bude společnost v den konání koncertu již partnerem města) 
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� Nabídka plnění – celoroční hlavní partner 
Společnost, která se stane celoročním hlavním partnerem města automaticky získá plnění 
v rámci všech dříve uvedených akcí v rozsahu nabídky hlavní partner a k tomu bonusové 
plnění uvedené v následující tabulce. 

 
 

Hlavní partner   (bonus pro celoročního hlavního partnera)                         od 150 000 Kč 

Propagační materiály 

propagační materiály 
logo na propagačních materiálech dalších akcí organizovaných městem ČK 
(sekce hlavní partneři akce) 

Noviny města 

soutěž 
možnost uspořádání soutěže o ceny poskytnuté partnerem ve Novinách města 
prezentace společnosti a jejích produktů formou soutěže 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

slevový kupón na prodej 
zboží / služeb 

možnost uveřejnění slevových kupónů pro čtenáře na služby/zboží zdarma 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

„PF“ inzerce  
vánoční inzerce zdarma 
velikost inzerce: cca 1/4 stránky A4, náklad: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

katalogový list na OIS 
prezentace společnosti formou katalogového listu na OIS Český Krumlov 
aktivní odkaz na oficiální webové stránky společnosti 
prezentace profilu společnosti v modulu podnikatel (www.ckrumlov.cz/podnikatel ) 

banner na OIS 
(homepage) 

logo společnosti ve formě banneru (cca 180 x 120 px) 
banner odkazující do katalogového listu společnosti na OIS 
umístění banneru: homepage www.ckrumlov.cz (modul občan/turista) 
banner uveden vždy minimálně po dobu konání jednotlivých akcí 

banner na OIS 

logo společnosti ve formě banneru (cca 180 x 120 px) 
banner odkazující do katalogového listu společnosti na OIS 
umístění:    pod levým menu u programových stránek akcí 
                   u výčtu akcí (www.ckrumlov.cz/akce)  
                   u celoročního přehledu akcí (www.ckrumlov.cz/highlights)  
banner uveden vždy minimálně po dobu konání jednotlivých akcí 
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� Nabídka plnění – generální partner 

Společnost, která se stane celoročním generálním partnerem města automaticky získá 
plnění v rámci všech dříve uvedených akcí v rozsahu nabídky generální partner a k tomu 
bonusové plnění uvedené v následující tabulce. 

 

Generální partner   (bonus pro celoročního generálního partnera)              od 450 000 Kč 

Propagační materiály 

propagační materiály 
logo na propagačních materiálech dalších akcí organizovaných městem ČK 
(sekce generální partner akce) 

vstupenky 
logo společnosti na vstupenkách ke Slavnostem pětilisté růže 
distribuce: všichni návštěvníci Slavností pětilisté růže 
(uzávěrka podkladů min. 3 týdny před konáním akce) 

pozvánky 

logo společnosti na pozvánkách k akcím – Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské 
slavnosti, Olympiáda partnerských měst, Advent a Vánoce v Českém Krumlově 
velikost: cca 10 x 21 cm, náklad: cca 800 ks 
distribuce: Vláda ČR, ministerstva ČR, velvyslanectví v Praze, představitelé 
Jihočeského kraje, představitelé oficiálních partnerských měst ČK, představitelé 
města ČK, zástupci městských kulturních spolků a organizací apod. 

Noviny města 

soutěž 
možnost uspořádání soutěže o ceny poskytnuté partnerem v Novinách města 
prezentace společnosti a jejích produktů formou soutěže 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks, distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

slevový kupón na prodej 
zboží / služeb 

možnost uveřejnění slevových kupónů pro čtenáře na služby/zboží zdarma 
náklad jednoho čísla: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

„PF“ inzerce  
vánoční inzerce zdarma 
velikost inzerce: cca 1/2 stránky A4, náklad: 6 100 ks 
distribuce: domácnosti a sídla společností v ČK 

Webová prezentace 

katalogový list na OIS 
prezentace společnosti formou katalogového listu na OIS Český Krumlov 
aktivní odkaz na oficiální webové stránky společnosti 
prezentace profilu společnosti v modulu podnikatel (www.ckrumlov.cz/podnikatel ) 

banner na OIS 
(homepage) 

logo společnosti ve formě banneru (cca 180 x 120 px) 
banner odkazující do katalogového listu společnosti na OIS 
umístění banneru: homepage www.ckrumlov.cz (modul občan/turista) 
banner uveden celoročně 

banner na OIS 

logo společnosti ve formě banneru (cca 180 x 120 px) 
banner odkazující do katalogového listu společnosti na OIS 
umístění:    pod levým menu u programových stránek akcí 
                   u výčtu akcí (www.ckrumlov.cz/akce)  
                   u celoročního přehledu akcí (www.ckrumlov.cz/highlights)  
banner uveden vždy minimálně po dobu konání jednotlivých akcí 

PR článek 
PR článek formou aktuality na OIS Český Krumlov 
prezentace společnosti (např. formou rozhovoru s představitelem společnosti) 
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OSOBNOSTI, KTERÉ NAVŠTÍVILY  
AKCE V MINULÝCH LETECH 

 
 
Prezident České republiky J. E. Václav Klaus 
Předseda Vlády České republiky J. E. Jan Fischer   
Apoštolský nuncius J. E. arcibiskup Diego Causero 
Velvyslanec Spojených států amerických J. E. pan Richard W. Graber 
Velvyslanec Spolkové republiky Německo J. E. pan Helmut Elfenkämper 
Velvyslanec Slovinské republiky J. E. pan Franc But 
Velvyslanec Izraele J. E. pan Jaakov Levy 
Velvyslanec Kanady J. E. pan Michael A. Calcott 
Velvyslanec Irska J. E. pan Donal Hamill 
Velvyslanec Švýcarské konfederace J. E. pan Jean-François Kammer 
Velvyslankyně Estonské republiky J. E. paní Eve-Külli Kala  
členové Ferrari Club Deutschland e.V. 
houslový virtuos pan Václav Hudeček 
a mnoho dalších 

 
 
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 
   

Český rozhlas České Budějovice 
Českokrumlovský deník 

  Hitrádio Faktor 
  KUK – Českokrumlovský kulturní kalendář 
  OIS – Oficiální informační systém Český Krumlov 
  Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska 
  Zpravodaj města Český Krumlov 
   

o dění v Českém Krumlově pravidelně informují také Kiss Jižní Čechy, ČTK, 
Rádio Blaník, MF Dnes, Sedmička, RTA, TV Gimi 
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KONTAKT 
 
 
   
 
  Ing. Vendula Nováková 
  referentka vnějších vztahů 
 
  město Český Krumlov 
  oddělení kancelář starosty 

náměstí Svornosti 1 
  381 01 Český Krumlov 
 
  tel. 380 766 328 
  mob. 724 015 233 
  e-mail: vendula.novakova@mu.ckrumlov.cz 
  www.ckrumlov.cz/obcan 
 
 
   


