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STAŇTE SA PARTNEROM 
MLADÝCH TALENTOV 
V GYMNASTICKÝCH ŠPORTOCH

http://instagram.com/slovenskagymnastickafederacia/
https://www.facebook.com/slovenskagymnastickafederacia
https://www.youtube.com/channel/UCdN1r_NUaD12itn7xFBv_ag
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ÚVOD
PREDSTAVENIE SGF

SLOVENSKÁ
GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Hlavným poslaním SGF je štátna športová reprezentácia a rozvoj 
gymnastických športov na Slovensku. Je veľmi pozitívne, že SGF 
mala zastúpenie na všetkých OH v ére samostatnosti Slovenska. 
Tým sa môže pochváliť len veľmi obmedzený počet športových 
zväzov na Slovensku.

Členstvo v SGF neustále narastá. V súčasnosti je gymnastika 
na 5. - 6. mieste v konkurencii všetkých športov na Slovensku 
v mládeži do 23 rokov. Naša federácia má takmer 8 000 členov 
v 89 kluboch. Do roku 2024 očakávame nárast na 9 000 členov.

„Jedinečnosť SGF tkvie v tom, 
 že združuje členov od útleho 
 detského veku až po seniorov.“
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8 000
členov

7
sekcií

89
klubov
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ŠPORT PRE 
VŠETKY ŠPORTY



SEKCIE SGF
PREDSTAVENIE SGF

GYMNASTIKA 
PRE VŠETKÝCH

ŠPORTOVÁ
GYMNASTIKA

MUŽI

ŠPORTOVÁ
GYMNASTIKA

ŽENY

SKOKY NA
TRAMPOLÍNE

ŠPORTOVÝ
AEROBIK

Slovenská gymnastická federácia je zložená z viacerých sekcií. 
Okrem športovej gymnastiky patria medzi sekcie SGF aj moderná 
gymnastika, skoky na trampolíne, športový aerobik a v poslednom 
období dynamicky sa rozvíjajúci parkúr.

MODERNÁ
GYMNASTIKA

PARKÚR

SEKCIE SGF
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Gymnastika pre všetkých zastrešuje všetky vekové kategórie 
od najmladších až po seniorov, ktorí sa stále snažia žiť aktívne.

http://sgf.sk
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VYCHUTNAJTE SI 
DOKONALÝ POHYB 
A PRECÍŤTE POCIT VÍŤAZSTVA



TOP 4 PODUJATIA 
PREDSTAVENIE PODUJATÍ

V závislosti od medzinárodného kalendára nás reprezentujú naši 
športovci na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, junior-
ských majstrovstvách Európy, juniorských majstrovstvách sveta, 
Európskom olympijskom festivale mládeže, svetových univerziá-
dach, svetových pohároch, Challenge Cupoch a Grand Prix.

Naši športovci sa tiež pravidelne zúčastňujú na Svetovej gym-
naestráde (najväčšie športové podujatie na svete), Gym for 
Life Challenge, mládežníckych EUROGYMOCH a tiež akciách 
pre športovcov starších ako 50 rokov Golden Age Gym Festival.

SGF v spolupráci s klubmi usporadúva každoročne viac ako 
50 športových podujatí na celom Slovensku.

Medzi nimi 9 majstrovstiev Slovenska, viac ako 25 podujatí 
Slovenského pohára a 4× do roka medzinárodné súťaže SR, 
ktoré sú zaradené do kalendára Medzinárodnej gymnastickej 
federácie s licenciou FIG, tradične s účasťou viac ako 15 štátov 
a viac ako 300 športovcov.

  25×
Slovenský 

pohár

9×
majstrovstvá

Slovenska

4×
medzinárodná

súťaž

PODUJATIA SGF
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GYMNASTICKÉ ŠPORTY 
SÚ JEDINÝM ŠPORTOVÝM 
ODVETVÍM S PREVAHOU ŽIEN



HOSTIA PODUJATÍ SGF 
ZÚČASTNILI SA NA NAŠICH PODUJATIACH

SGF VÍTA HOSTÍ A SÚŤAŽIACICH 
Z CELÉHO SVETA
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Věra Čáslavská

Viacnásobná olympijská 
víťazka

Morinari Watanebe 

Prezident FIG

Jurij Titov  

Čestný prezident FIG

Natalia Kuzmina  

Prezidentka technickej 
komisie modernej 
gymnastiky FIG

WWW.SGF.SK

V minulých rokoch privítala SGF tisíce profesionálnych aj 
amatérskych športovcov a získala podporu a skvelú spätnú 
väzbu z každého kúta sveta.

http://sgf.sk
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Liubou Charkashyna 

Predsedníčka komisie 
športovcov FIG 
a bronzová medailistka 
z OH 2012

Oksana Chusovitina 

Účastníčka siedmich OH

Dušan Tittel 

Bývalý slovenský futbalista 
a reprezentant

Georges Guelzec

Čestný prezident UEG

Anna Pavlova

Bronzová medailistka 
z OH 2004

Larisa Iordache

Bronzová medailistka 
z OH 2012



TOP 4 PODUJATIA 
PREDSTAVENIE PODUJATIA

FESTIVAL 
POHYBOVÝCH SKLADIEB

  500+
cvičencov

5 h.
LIVE stream

5
   vekových
 kategórií

Súťažná prehliadka pohybových skladieb, kde je víťazom každý.
Do súťaže sa zapája viac ako 500 účastníkov, detí aj dospelých, 
ktorí predvádzajú originálne pohybové skladby. Nadšenci 
gymnastiky majú v Trnave možnosť vidieť kluby z celého 
Slovenska a zo zahraničia.

Pri tvorbe pohybových skladieb sa oceňuje kreativita vo všetkých 
smeroch. Výber témy, hudby, ako aj samotné posolstvo si volia samotní 
cvičenci. Porota hodnotí na základe stanovených kritérií, akými sú 
napríklad štruktúra a dynamika zostavy, gradácia, výber hudby, 
originalita, interpretácia, idea, ale aj priestorové členenie, úbory, 
primeranosť či estetický dojem.

Festival sa koná v piatich vekových kategóriách: deti do 6 rokov, 
mládež od 7 do 10 rokov, juniori od 11 do 15 rokov, seniori od 16 
do 49 rokov a zlatý vek, kde sa predstavia športovci od 50 rokov.

   50+
    skladieb

10 WWW.SGF.SK

ZVIDITEĽNITE SA 
VĎAKA LIVE STREAMU
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TOP 4 PODUJATIA 
PREDSTAVENIE PODUJATIA

GYM FESTIVAL 
TRNAVA 
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50+
     rokov
  histórie

 5 000€
     výhra

Najlepšie gymnastky bojujú v Trnave od roku 1988 na tradičných 
Medzinárodných majstrovstvách Slovenska senioriek a junioriek 
v športovej gymnastike žien. Každoročné prestížne medzinárodné 
podujatie GYM FESTIVAL TRNAVA je zaradené do kalendára FIG 
za účasti 12-15 štátov. 

V rámci Gym Festivalu je vyhlásených viacero súťaží. Uskutočňuje sa 
tradičný Pohár starobylej Trnavy, čo je jedna z najstarších súťaží 
žiačok v Európe. Ďalšou súťažou sú Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska junioriek a senioriek v športovej gymnastike. V súťaži 
senioriek a junioriek sa okrem medailí bojuje aj o finančné odmeny vo 
výške 5 000€. Už tradične bývajú vyhlásené aj špeciálne ocene-
nia – Memoriál Jána a Heleny Novákových a Memoriál Vojtecha 
Schöna za najlepšie športové výkony. 

Naše pozvanie prijímajú médiá: RTVS, TA3, regionálna televízia.

   60+
  pretekárov

   2 dni
  LIVE stream

WWW.SGF.SK

ÚČASŤ 
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH
ŠPORTOVCOV

http://sgf.sk
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TOP 4 PODUJATIA 
PREDSTAVENIE PODUJATIA
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Podujatia v modernej gymnastike s medzinárodnou licenciou da-
tujú vyše 30-ročnú históriu. V minulosti Dunajský pohár, Christmas 
Nitra, dnes Slovak Rhythmic Gymnastics Open zožínajú zo strany 
zahraničných delegácií obrovský úspech. 

Na Slovensko cestujú „exotické“ krajiny ako Singapur, Kórea, Indo-
nézia a tiež Kanada, Izrael, Turecko, Rusko a iné európske štáty. 
Pretekárky zo zahraničia môžu vďaka trojdňovému LIVE streamu 
podujatia podporiť a sledovať aj ich domáci fanúšikovia. 

Každoročne sa tešíme viac ako 300 súťažiacim od najmladších 
gymnastiek až po juniorské a seniorské kategórie v programe 
jednotlivkýň, spoločných skladieb, dvojíc a trojíc.

SLOVAK RHYTHMIC 
GYMNASTICS OPEN

WWW.SGF.SK

NÁRODNE I MEDZINÁRODNE 
UZNÁVANÉ PODUJATIA

 300+
  pretekárov

30+
    rokov
 história

     TV
     a médiá

   3 dni
  LIVE stream

http://sgf.sk
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TOP 4 PODUJATIA 
PREDSTAVENIE PODUJATIA

Najvýznamnejšou akciou športového aerobiku v kalendári domácich 
podujatí sú jednoznačne Medzinárodné majstrovstvá SR – SLOVAK 
AEROBIC OPEN. Pravidelne sa súťaže zúčastňuje 15-17 krajín, ktoré 
reprezentuje 500-600 účastníkov. 

Súťažia všetky vekové kategórie od žiackych po seniorské v sú-
ťažných disciplínach: jednotlivci a jednotlivkyne, dvojice, trojice, 
skupiny, Aerobik Dance a Aerobik Step. Ide o najstaršie nepretržite 
sa konajúce podujatie v športovom aerobiku v Európe.

SLOVAK 
AEROBIC OPEN

16 WWW.SGF.SK

  15+
národností

20+
    rokov
 história

   500+
  účastníkov

   3 dni
  LIVE stream

http://sgf.sk
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SEKCIE SGF
PREDSTAVENIE SGF

Súťaže v Slovenskom pohári sa konajú vo všetkých gymnastických 
športoch ako viackolové súťaže počas celého roku. Usporiadateľmi 
sú kluby na celom území SR. Súťaže v Slovenskom pohári sú obľúbené 
najmä pre mladšie vekové kategórie pretekárov. Práve na týchto 

SLOVENSKÝ
POHÁR SGF

18 WWW.SGF.SK

súťažiach odštartovala športová kariéra našich reprezentantov. 
V športovom aerobiku sa koná viackolová súťaž Pohár federácií 
v spolupráci s Českou gymnastickou federáciou a pre mladšie 
vekové kategórie aj Slovenský pohár. Možnosť LIVE streamu.

ŠPORTOVÁ
GYMNASTIKA

MUŽI

Športová gymnastika mužov
– 4 kolá Slovenského pohára
– 5 vekových kategórií
– Výkonnostné úrovne A, B

ŠPORTOVÁ
GYMNASTIKA

ŽENY

Športová gymnastika žien
– 3 kolá Slovenského pohára
– 6 vekových kategórií
– Výkonnostné úrovne A, B GYMNASTIKA

PRE VŠETKÝCH

– 5 súťaží Slovenského pohára
– 6 vekových kategórií
– Výkonnostná úroveň C

PARKÚR

– 2 kolá Slovenského pohára
– 4 vekové kategórie

MODERNÁ
GYMNASTIKA

ŠPORTOVÝ
AEROBIK

– 4 kolá Pohára federácií (SR a ČR) 
– z toho 2 kolá na Slovensku
– 5 vekových kategórií
– 2 kolá Slovenského pohára
– 3 vekové kategórie

– 5 súťaží Slovenského pohára
– 6 vekových kategórií
– Výkonnostné úrovne A, B, C

http://sgf.sk
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REPREZENTANTI 
SGF

Naším hlavným poslaním je športová reprezentácia. Je veľmi 
pozitívne, že sme mali zastúpenie na všetkých OH v ére samostat-
nosti Slovenska. Každoročne reprezentanti absolvujú výjazdy na 
majstrovstvá sveta (MS), majstrovstvá Európy (ME) a ďalšie vrcholné 
podujatia. 

Každoročne obliekame 50 členov reprezentačného družstva SR 
a viac ako 150 členov reprezentačných úsekov SGF, trénerov,
rozhodcov a športových odborníkov.

REPREZENTANTI 
PREDSTAVENIE

WWW.SGF.SK20
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REPREZENTANTI 
PREDSTAVENIE

REPREZENTANTI
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

Matej Nemčovič – športová gymnastika muži

Zaradený v NŠC ako podporovaný športovec

 1. miesto Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov 2018, 2019
 21. miesto bradlá – Európsky olympijský festival mládeže 2019
 20. miesto kôň na šírku – Európsky olympijský festival mládeže 2019
 13. miesto viacboj – Majstrovstvá Európy 2020, Turecko
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Barbora Mokošová – športová gymnastika ženy

Zaradená v NŠC ako podporovaná športovkyňa

3.  miesto na bradlách na Majstrovstvách Európy v športovej gymnastike žien 2020. 
Je seniorskou reprezentantkou SR v športovej gymnastike žien, účastníčkou OH 2016, 
s miestenkou na OH Tokio 2020. Víťazka Svetového pohára a celkového rankingu 
Svetového pohára na bradlách 2018 a niekoľkonásobná majsterka Slovenska, 
finalistka niekoľkých majstrovstiev Európy a Svetových pohárov v športovej 
gymnastike žien.



REPREZENTANTI 
PREDSTAVENIE

REPREZENTANTI
ŠPORTOVÝ AEROBIK

Anita Lamošová – športový aerobik

 21. miesto Majstrovstvá sveta 2018
 14. miesto Majstrovstvá Európy 2019
Niekoľkonásobná majsterka SR 

Alena Učňová – športový aerobik

 22. miesto Majstrovstvá Európy 2019
Vicemajsterka SR 2019

22 WWW.SGF.SK
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REPREZENTANTI 
PREDSTAVENIE

REPREZENTANTI
MODERNÁ GYMNASTIKA 

Petra Horváthová – moderná gymnastika

Zaradená v NŠC ako podporovaná športovkyňa

Členka Juniorského olympijského tímu SOŠV
Niekoľkonásobná majsterka Slovenska
8. miesto na Juniorských majstrovstvách sveta v redukovanom poradí, 2019

Spoločné skladby – moderná gymnastika

Juniorská skladba 13-15 rokov
Seniorská skladba 16 a viac rokov
Účastníčky Majstrovstiev Európy 2021
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CELOROČNÉ PARTNERSTVO 
PARTNERSKÉ PLNENIE

24

Celoročné partnerstvo reprezentácie a podujatí SGF poskytuje 
vizibilitu naprieč všetkými lokálnymi i medzinárodnými 
podujatiami organizovanými SGF s možnosťou vizibility 
na OH v Tokiu 2020. Je to najvyššia úroveň partnerstva, ktorá 
zabezpečuje najpokročilejšiu prezentáciu vašej značky.

STAŇTE SA PARTNEROM 
SGF A PODUJATÍ

VYCHUTNAJTE SI 
 DOKONALÝ POHYB 
A PRECÍŤTE POCIT VÍŤAZSTVA

IDEÁLNY SPÔSOB 
 KOMUNIKÁCIE A VIZIBILITY 
  VAŠEJ SPOLOČNOSTI

WWW.SGF.SK
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CELOROČNÉ PARTNERSTVO 
PARTNERSKÉ PLNENIE

CELOROČNÉ PARTNERSTVO SGF GENERÁLNY 
PARTNER

HLAVNÝ
PARTNER PARTNER

VÝŠKA FINANČNÉHO PLNENIA
DIGITÁLNE MÉDIÁ
Online vizibilita počas roka (Web banner 1 – homepage/hlavný banner) × ×

Online vizibilita počas roka (Web banner 2 – homepage pre kampaň, logo) × × ×

Vaše logo celoročne na webovej stránke s hyperlinkovým prepojením na partnerov web × × ×

Pomenovanie vybranej súťaže (výber z TOP 4 medzinárodných podujatí) 1 podujatie

Pomenovanie súťaží ✱Slovenského pohára (Športová gymn., Moderná gymn., Športový aerobik, Gymnastika pre všetkých, Parkúr) 1 súťaž 1 súťaž

Vizibilita formou umiestnenia videa partnera počas online streamu 4 TOP medzinárodných podujatí × ×

SOCIÁLNE SIETE
Product placement: FB (prezentácia partnera, kampaň) × × ×

Váš produkt umiestnený formou súťaže na FB (súťaž o drobné darčeky) 6× ročne 4× ročne 2× ročne

Prezentácia partnera formou kampane prepojenej s gymnastikou (post/storie – dodá partner) 6× ročne 4× ročne 2× ročne

REPREZENTÁCIA SGF
Využívanie reprezentantov na prezentácie firmy (po dohode so SGF) × ×

Komunikácia partnera v rámci dokumentárneho videa „Cesta na OH v TOKIU” (presented by ESET) ×

Umiestnenie loga partnera na reprezentačných dresoch SGF 10 cm2

Umiestnenie loga na oblečení reprezentantov a realizačného tímu, športová súprava (šortky/nohavice, tričko/tielko) 30 cm2 30 cm2

Logo na merchandisingu SGF, kufre, tašky 60 cm2 30 cm2

Logo na gymnastických doplnkoch gripoch, ochrane zápästia, bandážach 6 cm

Logo na teniskách, šľapkách a ponožkách × ×

KOMUNIKÁCIA PARTNERA PRED PODUJATÍM
Online vizibilita pred podujatím (FB, IG), 1× post s poďakovaním partnerovi × × ×

Logo partnera v direct maile formou newslettera Ladnosť na prvú  (zasielanie do 90 klubov, 1×/mesiac, 12×/rok) × × ×

KOMUNIKÁCIA PARTNERA POČAS PODUJATIA
Vizibilita partnera počas podujatia formou dodaného video spotu umiestneného v LIVE streame (v úvode, cez prestávku) × ×

Komunikácia partnera v rámci dokumentárnych videí „Cesta na OH v TOKIU” (presented by...) ×
✱ napríklad ESET Slovenský pohár v Športovom aerobiku/4 kolá Pohára federácií (SR + ČR) - 5 vekových kategórií

25



CELOROČNÉ PARTNERSTVO 
PARTNERSKÉ PLNENIE

WWW.SGF.SK26

SGF cieľavedome buduje a rozvíja svoju športovú rodinu a naším 
cieľom je budovať obojstranne dlhodobé a spokojné partnerstvo. 
Staňte sa partnerom SGF a spoločne podporme mladé talenty 
v rozvoji ich športového majstrovstva.

STAŇTE SA PARTNEROM 
SGF A PODUJATÍ

PRAVIDELNÁ 
 ÚČASŤ NA OH

BUĎTE TVORCOM 
 ŠPORTOVEJ OSOBNOSTI

ZAČNI S NAMI, 
 POKRAČUJ KDEKOĽVEK

http://sgf.sk


CELOROČNÉ PARTNERSTVO 
PARTNERSKÉ PLNENIE

CELOROČNÉ PARTNERSTVO SGF GENERÁLNY 
PARTNER

HLAVNÝ
PARTNER PARTNER

AKTIVITY NA PODUJATÍ
Možnosť priložiť prezentačný materiál k materiálom podujatia, ktoré účastníci dostanú pri registrácii ×

Účasť na udeľovaní cien počas podujatia - partner odovzdáva cenu víťazovi ×

Poskytnutie darčekových predmetov účastníkom podujatia × × ×

VIP HOSPITALITY
VIP vstupy s cateringom počas medzinárodných podujatí (NITRA, TRNAVA) 8 osôb 6 osôb 2 osoby

Možnosť výzdoby VIP priestorov (vlajky, stojany pre prezentačné materiály partnera) × ×

Voľné vstupy na vybrané TOP 4 medzinárodné podujatia 15 vstupov 8 vstupov 6 vstupov

SLUŽBY PRE DIVÁKOV 
Vaše logo na pozvánkach pre TOP 4 medzinárodné podujatia × × ×

Vaše logo na všetkých oficiálnych tlačovinách podujatia *výsledkové listiny, harmonogram podujatia, tlačená a elektronická forma × × ×

Vaše logo vo vnútorných priestoroch haly, napr. vstup do haly × ×

Možnosť umiestnenia vlastných POS materiálov počas TOP 4 podujatí × ×

ŠPORTOVÉ MOTÍVY A PRIESTORY PRE MARKETINGOVÚ KOMUNIKÁCIU (REKLAMU)
Branding a logo KISS & CRY zóny (čakanie na známku súťažiaceho) × × ×

Media wall (stena partnerov) pri mediálnych výstupoch, tlačovkách × × ×

Umiestnenie cien a produktov v zóne KISS & CRY × ×

Vystavenie produktu pri zóne KISS & CRY (automobil, bicykel, kolobežka) ×

Branding haly − vaše logo umiestnené v centrálnej časti súťažnej plochy (dominancia partnera), projekcia × ×

Prezentácia partnerov na postranných banneroch v okolí súťažnej plochy 50 % 35 % 15 %

Vysielanie reklamných spotov partnera počas prestávok medzi kategóriami súťaží × ×

KOMUNIKÁCIA PARTNERA PO PODUJATÍ/TELEVÍZNE A ROZHLASOVÉ PRENOSOVÉ PRÁVA
Reportáž z podujatia sa bude vysielať v správach, TA3, RTVS (viditeľnosť partnerov umiestnených v hale) × × ×

Fotografie a videá (záznam z podujatia na YouTube channel SGF, facebookový post s odkazom na YT channel) × × ×

Repost kampaní na FB profile SGF, súťaže spojené so značkou partnera 3 2 1

27



PARTNERSTVO TOP 4 PODUJATÍ 
PARTNERSKÉ PLNENIE

STAŇTE SA 
PARTNEROM PODUJATÍ

WWW.SGF.SK28

Prepojenie partnerstva spoločnosti s podujatiami medzinárodného 
významu je vynikajúcou investíciou v oblasti reklamy a marketin-
govým nástrojom s medzinárodným dosahom. 

Medzinárodné podujatia sú sledované nielen športovcami a ich 
fanúšikmi, ale aj divákmi športových online prenosov. 

 STAROSTLIVOSŤ 
O VŠETKÝCH NAŠICH ČLENOV 

VRCHOLOVÍ, REKREAČNÍ   
ŠPORTOVCI, TRÉNERI 
A ROZHODCOVIA 

http://sgf.sk


PARTNERSTVO TOP 4 PODUJATÍ 
PARTNERSKÉ PLNENIE

PARTNERSTVO PRE TOP 4 PODUJATIA GENERÁLNY 
PARTNER

HLAVNÝ
PARTNER PARTNER

VÝŠKA FINANČNÉHO PLNENIA
DIGITÁLNE MÉDIÁ
Online vizibilita pred podujatím (FB, IG), 1× post s poďakovaním partnerovi × × ×

Logo partnera v direct maile formou newslettera „Ladnosť na prvú” (zasielanie do 90 klubov, 1×/mesiac, 12×/rok) × × ×

Vizibilita partnera počas podujatia formou dodaného video spotu umiestneného v LIVE streame (v úvode, cez prestávku) × ×

Komunikácia partnera v rámci dokumentárnych videí „Cesta na OH v TOKIU” (presented by...) ×

AKTIVITY NA PODUJATÍ
Možnosť priložiť prezentačný materiál k materiálom podujatia, ktoré účastníci dostanú pri registrácii ×

Účasť na udeľovaní cien počas podujatia - partner odovzdáva cenu víťazovi ×

Poskytnutie darčekových predmetov účastníkom podujatia × × ×

VIP vstupy s cateringom počas medzinárodných podujatí (NITRA, TRNAVA) 8 osôb 6 osôb 2 osoby

Možnosť výzdoby VIP priestorov (vlajky, stojany pre prezentačné materiály partnera) × ×

Voľné vstupy na vybrané TOP 4 medzinárodné podujatia 15 vstupov 8 vstupov 6 vstupov

Vaše logo na pozvánkach pre TOP 4 medzinárodné podujatia × × ×

Vaše logo na všetkých oficiálnych tlačovinách podujatia *výsledkové listiny, harmonogram podujatia, tlačená a elektronická forma × × ×

Vaše logo vo vnútorných priestoroch haly, napr. vstup do haly × ×

Možnosť umiestnenia vlastných POS materiálov počas TOP 4 podujatí × ×

Branding a logo KISS & CRY zóny (čakanie na známku súťažiaceho) × × ×

Media wall (stena partnerov) pri mediálnych výstupoch, tlačovkách × × ×

Umiestnenie cien a produktov v zóne KISS & CRY × ×

Vystavenie produktu pri zóne KISS & CRY (automobil, bicykel, kolobežka) ×

Branding haly − vaše logo umiestnené v centrálnej časti súťažnej plochy (dominancia partnera), projekcia × ×

Prezentácia partnerov na postranných banneroch v okolí súťažnej plochy 50 % 35 % 15 %

Vysielanie reklamných spotov partnera počas prestávok medzi kategóriami súťaží × ×

KOMUNIKÁCIA PARTNERA PO PODUJATÍ/TELEVÍZNE A ROZHLASOVÉ PRENOSOVÉ PRÁVA
Reportáž z podujatia sa bude vysielať v správach, TA3, RTVS (viditeľnosť partnerov umiestnených v hale) × × ×

Fotografie a videá (záznam z podujatia na YouTube channel SGF, facebookový post s odkazom na YT channel) × × ×

Repost kampaní na FB profile SGF, súťaže spojené so značkou partnera 3 2 1
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PARTNERSTVO 
NA MIERU PONUKA

NA MIERU
ŠITÉ PARTNERSTVÁ

WWW.SGF.SK30

SGF ponúka prispôsobené partnerstvá a riešenia, ktoré vyhovujú 
tomu, čo si naši partneri želajú a potrebujú. SGF je otvorená novej 
perspektíve a novým nápadom, preto je vždy pripravená ponúknuť 
vysokú dávku kreativity a priateľské prostredie. 

Celoročné partnerstvo SGF spolu s reprezentáciou 
a TOP 4 podujatiami ponúkajú:
- Kde vidíte vašu značku?
- Ktorá časť partnerstva sa pre vašu značku hodí najviac?
- Ktoré podujatia najviac vystihujú vnímanie vašej značky?
- Ktorú časť partnerstva môže vaša značka najlepšie využiť?
- Pomenujte TOP podujatie podľa vás!
- Možnosť barterového partnerstva

http://www.SGF.SK
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Slovenská gymnastická federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava

+421 905 811 053
gymnastics@sgf.sk

WWW.SGF.SK

http://instagram.com/slovenskagymnastickafederacia/
https://www.facebook.com/slovenskagymnastickafederacia
https://www.youtube.com/channel/UCdN1r_NUaD12itn7xFBv_ag
http://www.sgf.sk

