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Základní ceník 
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POD ZÁŠTITOU A PATRONACÍ: 
 

Primátor Statutárního města Pardubice Bc. Jan Nadrchal 
Ministryně obrany České republiky Mgr. Jana Černochová 

Senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně jeho Výboru pro sociální politiku, Mgr. Miluše Horská 

Policejní prezident Policie České republiky generálmajor Mgr. Martin Vondrášek 

Náměstek gen. ředitele pro ekonomiku HZS ČR, brigádní generál Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA 

Vicehejtman Pardubického kraje a místopředseda Výboru regionů EU, Ing. Roman Línek, MBA 

Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, RNDr. Jiří Hynek 

Generální ředitel Vězeňské služby ČR, generálmajor Mgr. Simon Michailidis, MBA 
 

                                 
 

Když se obklopíš kuřaty, budeš kvokat, 
když se obklopíš orly, budeš létat. 

Steve Maraboli 
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SPONZORING / PARTNERSTVÍ 

 

Minimální vklad 450.000 Kč 

Vzájemná spolupráce pro oboustranný efektivní výsledek. Důraz kladen na citlivé propojení kvalitního obsahu akce a 

zviditelnění generálního partnera, dále jen GP. Marketing založený na základní nabídce organizátora RM a originální 

strategii HR oddělení GP. 

Základní možnosti prezentace a reklamy GP: 

• Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... 

• Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. 

• Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a titulce web.prezentace RM 

• Možnost reklamního banneru s aktivním odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté webprezentaci RM 

• Možnost statické reklamy na titulní grafice www.retromestecko.cz 

• Zveřejnění reklamy na timelinu – facebook profilu RETROMĚSTEČKA... 

• Logotyp + inzerce na skládací herní kartě DL 

• Logotip na identifikačních páskách návštěvníků a technických páskách organizátora a V.I.P. 

• Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody s přednostním právem výběru 

• Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Možnost rozdávání prezentačního materiálu při vstupu do areálu / vlastní roznáška / kombinace 

• Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace 

• Volné vstupenky na akci + vstupenky V.I.P. s dohodou (100 + 20 ks) 

• Možnost prezentace v prostoru V.I.P. s možností separé prostoru 

• Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě 

• Přednostním právo výběru typů prezentace před dalšími subjekty 
 
 

 

Minimální vklad 250.000 Kč 

Dále zkratkou HP. Marketing založený na spolupráci organizátora RM a HR oddělení GP. 

Základní možnosti prezentace a reklamy HP: 

• Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... 

• Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení HP 

• Logotyp + inzerce na skládací herní kartě DL 

• Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA s přívlastkem „HP“ 

• Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a dohodnuté stránce webprezentaci RM 

• Zveřejnění reklamy na timelinu – facebook profilu RETROMĚSTEČKA... 

• Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace 

• Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Volné vstupenky na akci + vstupenky V.I.P. (30 + 10 ks) 

• Možnost prezentace v prostoru V.I.P. 

• Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě  
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Minimální vklad 100.000 Kč +  

Organizátor RM nad rámec základního vkladu Strategického partnera (dále jen SP) spolupracuje se SP v průběhu 

příprav akce - technická podpora v rámci jeho možností s využitím svých nebo smluvních zdrojů. V případě potřeby a 

po vzájemné dohodě s organizátorem, vypomáhá při nutném finančním dorovnání nákladů v záporné bilanci ročníkové 

akce. 

Výhodou SP je partnerská úroveň mezi generálním a hlavním partnerem i s nižším vkladem. Vklad se může dorovnat 

právě nefinančním plněním v rámci technické a morální podpoře při přípravách projektu RM. 

Základní možnosti prezentace a reklamy SP: 

• Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... s přívlastkem "STRATEGICKÝ 
PARTNER" 

• Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení HP s přívlastkem 
"STRATEGICKÝ PARTNER" 

• Logotyp + inzerce na skládací herní kartě DL 

• Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA s přívlastkem "SP" 

• Možnost prezentačního banneru na titulní stránce www.retromestecko.cz vedle GP (menší poměr) 

• Možnost reklamního banneru s aktivní odkazem na vhodné a smluvně dohodnuté webprezentaci RM 

• Zveřejnění reklamy na timelinu – facebook profilu RETROMĚSTEČKA... 

• Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Možnost audio reklamy v prostoru akce = clip / moderátor / kombinace 

• Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Volné vstupenky na akci + vstupenky V.I.P. (50 + 12 ks) 

• Možnost prezentace v prostoru V.I.P. 

• Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě 
 

 
 
 

 
 

Podpora projektu RM v mediální a tiskové oblasti v rámci příprav a marketingu akce pro celou ČR. V případě 
ustanovení Generálního mediálního partnera, má tento právo upřednostnění požadavků v této oblasti a možnosti viz 
níže. 
 

Základní možnosti / nabídka generálního mediálního partnera (dále jen GMP): 
 

• Logotypy na tiskových materiálech RETROMĚSTEČKA...: letáky, plakáty... v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER" 

• Logotypy na vstupenkách návštěvníků, pozvánkách, vstupenkách V.I.P. v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER" 

• Logotyp s aktivním odkazem na www.retromestecko.cz v sekci TÝM A PODPORA a dalších stránkách webové 
prezentace RM v oddělení "MEDIÁLNÍ PARTNER" 

• Plošná reklama v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Možnost prostorové reklamy v areálu konání akce dle vzájemné dohody 

• Volné vstupenky na akci + vstupenky V.I.P. s dohodou 

• Možnost prezentace v prostoru V.I.P. 

• Možnost návrhu vlastní prezentace a způsobu reklamy po vzájemné dohodě 
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REKLAMA / PREZENTACE 

 

VYLEPOVACÍ TISKOVINY - umístění logotypu na spodní komerční straně tiskovin. 

 

 
 

 .....................................    Logotyp na plakátu A2 ............ (PL-LOG-01) .............................................. 20.000 Kč 
 ..................................... + Logotyp na plakátu ČD ............ (CD-LOG-01) v případě realizace 
 ..................................... + Logotyp na letáku A4 .............. (VS-LOG-01) v případě realizace 
 
 
 

 

SKLÁDACÍ LETÁK DL  s informačními / prezentačními daty a herní částí rodinné bojovky. 

 

  
 

 ..................................... Logotyp v části podporovatelů .. (DL-LOG-01) .............................................. 20.000 Kč 
 ..................................... Základní Inzertní / reklamní plocha (DL-INZ-01) ..................................... 30.000 Kč ** 
 ..................................... Inzertní / reklamní plocha .......... (DL-INZ-0x) ............................. dohodou dle rozsahu 
 
Poznámka: skládací tiskovina DL lze rozšířit až na 8 stran / rozměr reklamní plochy lze kombinovat dohodou 
**Základní plocha cca 90 x 30 mm = na straně je max. 7 ploch (lze sčítat pro zvětšení plochy – cena úměrou) 

 
 

TIŠTĚNÉ VSTUPENKY - Umístění prezentace na rubové straně vstupenky. 

 

 
 

 ..................................... Logotyp ...................................... (VS-LOG-01) .............................................. 20.000 Kč 
 ..................................... Reklamní oznam / grafika .......... (VS-INZ-0x) ................................................ dohodou 
 
Poznámka: cena je platná pro otisk na všechny mutace vstupenek: dospělí / rodinná / senior / pzvánka / VIP 
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IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY – návštěvník / účastník / organizační štáb / prodejce / V.I.P. 

 

 
 

 ..................................... Logotyp jednobarevný ............... (ID-LOG-01) ............................................... dohodou 
Poznámka: v případě technické možnosti je možné natisknout reklamní text ................................... dohodou 
 
Upřesnění: cena je platná pro otisk na všechny mutace ID pásků. Přednostní právo GP, HP 
 

 
 

Upřesnění k tiskovým mutacím RM: 

Nákup logotypů na tyto tiskoviny je omezen jejich počtem tak, aby byla grafika dostatečně čitelná a splňovala vizuální 

kontakt pro spotřebitele. Při tisku a dotisku dalších propagačních materiálů budou logotypy v rámci možnosti na 

grafice na tyto další materiály vkládány již automaticky. 

 
 
 
 
 
 

FIREMNÍ BALÍČEK – VÝHODNÁ NABÍDKA 

 

 
 
VARIANTA 01 ................ Cena nákupu logotypu na tiskoviny viz ad 1-4 + 10 ..................................... 30.000 Kč 
 
VARIANTA 02 ................ Cena nákupu logotypu na tiskoviny viz ad 1-4 + 6 + 8 + 10 .......... 50.000 Kč + BONUS 

 
1. plakát A2 
2. čtvercový plakát do ČD (při realizaci) 
3. leták A4 do MHD (při realizaci) 

6. leták s herní kartou DL - logotypová část 
7. leták s herní kartou DL - reklamní plocha 
8. operativní provozní tiskovina 

4. vstupenka 
5. ID pásky provozní, návštěvnické, V.I.P. 

9. vizitková datumovka 
10. odkazové logo na www stránkách RM 

 
 

BONUS pro VARIANTU 02: + možnost 1x plošná reklama v areálu akce 
    + možnost 1x prezentační místo v areálu akce do 10 m2 (upřesnění dohodou) 

+ 10 ks volných vstupenek 
+ 1 ks vstupenky VIP ( rodina – 1 + partner + děti do 15let) 
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V AREÁLU AKCE 

 

 
 

• Prezentační plochy na vybraných místech areálu akce 

• Reklamní banner dodává objednavatel, instalaci prování organizátor akce 

• Nezveřejňují se materiály s politickou, erotickou a další nevhodnou tématikou – určuje organizátor akce 

• Umístění reklamy je smluvní s přednostním právem výběru posloupně GP – SP – HP - GMP 
 

VÝPOČET CENY: 
A ..................................základní poplatek za umístění na akci rozměru 3x1m.................................. 10.000 Kč 
B ..................................cena za každý 1 bm (včetně započatého) navíc ........................................... 2.000 Kč 
C ..................................celková cena za plošnou reklamu .................................................... = A + (B * X bm)  
 
Příklad: délka banneru je 3,28 m...................................... 10.000 + (2000 * 1) = 12.000 Kč 
Upřesnění: výška banneru do 100cm (pro praktické umístění – nebránění výhledu dětí, vozíčkářů apod.) 

 
 

 
 

• Prezentační prostor na vybraných místech areálu akce 

• Umístění je smluvní s přednostním právem výběru posloupně GP – SP – HP - GMP 
 

VÝPOČET CENY: 
A ..................................základní poplatek za umístění subjektu na akci ........................................... 10.000 Kč 
B ..................................cena za každý 1 m2 plochy (včetně započatého)............................................. 200 Kč 
C ..................................celková cena za plošnou reklamu ..................................................... = A + (B * X m2)  
 
Příklad: prostor prezentace je 4x3 m ............................... 10.000 + (1000 * 12) = 22.000 Kč 

 
 

 
 
Možnosti: 
1/ PLNÁ EXKLUZIVITA................................. komplexní = nápoje + strava vyjma prostor PK* ......... 250.000 Kč 
2/ EXKLUZIVITA ČEPOVANÉ NÁPOJE ........... pivo + limo + nealko / VIP* ..  ............ dohodou / min. 100.000 Kč 
3/ EXKLUZIVITA STRAVA  vyjma prostor PK*  ....................................................................................... dohodou 
4/ STÁNKOVÝ PRODEJ SAMOSTATNĚ .............................  ................ pravidla na webové prezentaci akce ***  

 
*Upřesnění: PK* = provozní občerstvení organizátora pro potřeby akce s veřejným prodejem / VIP* = povinnost 
zabezpečit výčepní zařízením V.I.P + spotřebu nápojů / *** = zveřejněna pravidla a ceník při nevyužití možností ad 1-3  
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Určený pro drobný spotřební sortiment. Podmínky účasti zveřejněny na www.retromestecko.cz v oddíle: 
 „PRO STÁNKAŘE“ a rozčleněn na POTRAVINOVÝ versus NEPOTRAVINOVÝ sortiment. 

 
 

 
 

Z provozní stránky projektu nutné zajistit technická zabezpečení. Lze využít výhodně vzájemné barterové plnění.  
Rozsah a možnosti obou stran dohodou. S čím nám můžete pomoci: 

 

• zabezpečení elektrické energie 

• vodohodpodářství 

• sociální oblast WC 

• zabezpečovací prostředky a mobilní oplocení 

• radiokomunikace 

• palivo 

• podvalová doprava pro návoz / odvoz techniky 

• stany pro programové části nutné k zastřešení 

• přenos signálu a vizualizace areálu 

• ostraha 

• reklamní a propagační podpora v materiálech a 
tiskovinách 

 
 

 
 

Svou prezentaci / reklamu může subjekt uskutečnit i v prostoru V.I.P. určeným pro pobyt významných představitelů 
státu, sponzorů a důležitých podporovatelů akce. 
 

• Tato účast je specifická a možnosti jsou dány po vzájemné dohodě. 

• Automatickou možnost realizace prezentace v tomto prostoru a její využití mají  GP – SP – HP – GMP. 
 
 

 
 

• Máte svůj firemní styl / marketing /prezentaci? 

• Nenašli jste v základní nabídce reklamu, prezentaci a možnosti zviditelnění, které by vám vyhovovaly? 
 
Rádi s vámi probereme možnosti a vyjdeme vám vstříc tak, abyste byli spokojeni, firma zviditelněna a akce současně 
podpořena. Vy nám předložíte vaše možnosti a návrh vkladu do RETROMĚSTEČKA... a vzájemnou dohodou najdeme 
nejlepší řešení pro společný cíl a spokojenost a návštěvníkům vytvořili co nejlepší zážitky a vám prezentaci. 

 
 

 
 

http://www.retromestecko.cz/
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Ceny jsou konečné = v účetním roce nejsme plátci DPH 
 

Upřesnění: Bližší náhled na grafiku, provedení tiskovin a reklamu viz samostatný PROJEKT RM 2022, 
další informace: www.retromestecko.cz nebo přímé jednání. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
 

Naskenování QR kódů pro přístup elektronické prezentace: 
  

retromestecko.cz:    facebook RM:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní kontakt pro dotazy: 
(kontakty na členy týmu RM jsou uvedeny na www.retromestecko.cz v sekci KONTAKTY) 

 
Rychlý kontakt: 

 
Miroslav Toman 

Tel: +420 603 209 530 
toman.mt@seznam.cz 
www.retromestecko.cz  

 
 

 

 

http://www.retromestecko.cz/

