
MISTROVSTVÍ EVROPY V SOFTBALLU 

juniorky do 18 let



O KLUBU JOUDRS PRAHA 

• Největší softballový klub v ČR i v Evropě 

• Založen 1. 12. 1997 

• Svoboda park – Dolákova 555/1, Praha 8 Bohnice (areál při ZŠ Dolákova) 

• Přes 777 členů, z toho 622 dětí a mládeže, vychovává reprezentanty



HODNOTY KLUBU

• Realizační tým
Kvalita, komunikace, soudržnost, práce v hierarchie, pozitivní atmosféra 

• Klubismus
Vlajka, pozdrav, slogan, slib, síň slávy

• Areál
Krásný, funkční, čistý

• Zodpovědnost hráče
Ke klubu, k týmu, k sobě 

• Dovednosti x výkon
Do 16 let dovednosti 
Nad 16 let výkon, výchova reprezentantů

• Mezinárodní akce
Pořádat, účastnit se



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POŘÁDANÉ AKCE 

• 2005 ME ŽEN 

• 2008 POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ 

• 2010 ME ŽEN DO 22 LET 

• 2013 ME ŽEN 

• 2015 POHÁR VÍTĚZŮ POHÁRŮ 

• 2017 ME JUNIORŮ A KADETŮ 

• 2018 INTERCONTINENTAL CUP 

• 2019 MISTROVSTVÍ SVĚTA MUŽŮ

• 2021 ME JUNIOREK DO 18 LET



CO MISTROVSTVÍ EVROPY PŘINESE NAŠIM PARTNERŮM

• Hrdost podpořit národní tým České republiky na cestě za medailí.

• Spojit Vaší společnost s Mistrovstvím Evropy. 

• Zažít na vlastní kůži vrcholový sport 



GENERÁLNÍ PARTNER – 150.000,- Kč v pozici Partnera získáte

• Dva bannery na každém hřišti na homerunového plotu + jeden banner u vstupu + banner na VIP terase

• Dva bannery na hřišti A po dobu 1 rok od ME

• Logo na programu turnaje, na media roll up banneru, které budou v areálu

• Patřičná publicita v rámci webových stránek a sociálních sítí.

• Prezentace Partnera ve vybraných reklamních blocích v rámci živě streamovaných zápasů.

• Prezentace Partnera komentátorem při každém zápase na ME.

• Pět volných permanentek na všechny zápasy ME do VIP zóny (ke každé permanentce +1 host)

• 200 volných vstupenek pro vlastní využití

• Možnost umístění do areálu speciální reklamní poutače (brány, beach vlajky, atd)

• Možnost dodat vlastní produkty jako dárky hráčům.

• Právo používat Partner ME v softballu juniorek v rámci vlastních kampaní.



HLAVNÍ PARTNER – 100.000,- Kč v pozici Partnera získáte

• Dva banner na každém hřišti na homerunového plotu + jeden u vstupu

• Jeden bannery na hřišti po dobu 1 let od ME

• Partnera na programu turnaje.

• Logo na media roll up banneru, které budou v areálu

• Patřičná publicita v rámci webových stránek a sociálních sítí.

• Prezentace Partnera ve vybraných reklamních blocích v rámci živě streamovaných zápasů.

• Prezentace Partnera komentátorem při každém zápase České republiky na ME.

• Tři volné permanentky na všechny zápasy ME do VIP zóny (ke každé permanentce +1 host)

• 100 volných vstupenek pro vlastní využití

• Možnost dodat vlastní produkty jako dárky hráčům.

• Právo používat Partner ME v softballu juniorek v rámci vlastních kampaní.



PARTNER – 50.000,- Kč v pozici Partnera získáte

• Jeden banner na každém hřišti na homerunového plotu

• Partnera na programu turnaje.

• Logo na media roll up banneru, které budou v areálu

• Patřičná publicita v rámci webových stránek a sociálních sítí.

• Prezentace Partnera ve vybraných reklamních blocích v rámci živě streamovaných zápasů.

• Prezentace Partnera komentátorem při každém zápase České republiky na ME.

• Dvě volné permanentky na všechny zápasy ME do VIP zóny (ke každé permanentce +1 host)

• 50 volných vstupenek pro vlastní využití

• Možnost dodat vlastní produkty jako dárky hráčům.

• Právo používat Partner ME v softballu juniorek v rámci vlastních kampaní.



PODPOROVATEL – 10.000,- Kč v této pozici získáte

• Jeden banner na hlavním hřišti 

• Logo / jméno na programu turnaje.

• Logo / jméno na media roll up banneru, které budou v areálu

• 1 volná permanentky na všechny zápasy ME do VIP zóny (ke každé permanentce +1 host)

• Možnost dodat vlastní produkty jako dárky hráčům.

• Právo používat Partner ME v softballu juniorek v rámci vlastních kampaní



SVOBODA PARK

Softballový klub Joudrs Praha 
Dolákova 555/1; 181 00 Praha 8     
www.joudrs.cz 

kontakt
Zuzana Stronerová

marketing a propagace
Tel:. 774 134 985

e-mail: zuzana.stronerova@joudrs.cz


