
 
  Nabídka spolupráce potenciálním partnerům 

 

Prezentované hlavní akce z koncertního kalendáře The Boom and Orchestra a další 
drobnější koncerty vyžadují odpovídající finanční zabezpečení. 
Proto se na Vás, jako na potenciálního partnera, obracíme s nabídkou spolupráce 
(např. formou smlouvy o reklamě) při realizaci Sezóny 2008 souboru The Boom 
Beatles Revival Band and Orchestra. Nositelem partnerství bude občanské sdružení 
„The Boom“. 

 
Nabízíme následující reklamní kampaň a vydání reklamních materiálů v rámci akcí : 

 

Letní benefiční koncert – 31.5. 2008 Klášterní zahrada 
International Beatleweek – 22.8 – 25.8. 2008 – Liverpool 
Vánoční koncert – vybraná města České Republiky 
18. Vánoční koncert – 20.12. 2008 – Dům kultury m ěsta ÚnL 

 

V souvislosti s prezentací loga Vaší firmy Vám můžeme nabídnout: 
1. · statut generálního partnera 
2. · statut hlavního partnera 
3. · statut generálního mediálního partnera 
4. · statut mediálního partnera 

 
Distribuce reklamy a tiskovin               Letní Benefiční koncert 
od 18.5. 2008 výlep plakátů v Ústí nad Labem  
• od 18.5. 2008 distribuce letáčků v Ústí nL  
• od 18.5.2008 distribuce plakátů a letáčků v ústeckém kraji a v Praze 
• od 18.5. 2008 předprodej vstupenek 
• od 18.5. 2008 reklama a upoutávky  
v regionálních rádiích  
• od 18.5.2008 reklama a upoutávky  
v celorepublikovém a regionálním tisku  
• od 18.5.2008 velkoplošná reklama  
v Ústí nad Labem  
 
Distribuce reklamy a tiskovin                   18. Vánoční koncert 
•    od 23.11. 2008 výlep plakátů v Ústí nL  
• od 23.11. 2008 distribuce letáků v Ústí nL  
• od 23.11.2008 distribuce plakátů a letáčků v ústeckém kraji a v Praze 
• od 23.11. 2008 předprodej vstupenek 
• od 23.11. 2008 reklama a upoutávky  
v regionálních rádiích  
• od 23.11.2008 reklama a upoutávky  
v celorepublikovém a regionálním tisku  
• od 23.11.2008 velkoplošná reklama  
v Ústí nL  
 
 
 

  



 
Možnosti prezentace Vaší firmy 

• umístění Vašeho loga na plakátech  
vánočního koncertu  
• umístění Vašeho loga na velkoplošné reklamě vánočního koncertu 
• umístění Vašeho loga na letácích vánočního koncertu 
• umístění Vašeho loga na vstupenkách na vánoční koncert 
• umístění Vašeho loga v další tiskové reklamě vánočního koncertu 
• prezentace Vaší společnosti na velkoplošné projekci umístěné u pódia 
•  umístění Vašeho loga na velkoplošném  
panelu v koncertních prostorách  
• umístění Vašeho loga na dalších reklamních předmětech 
•  distribuci Vámi dodaných reklamních  
předmětu na akci  
• uvedení Vaší společnosti v rámci prezentace akce – různé 
• prezentace na internetových stránkách  
www.the-boom.info včetně odkazu - dlouhodobě 
• umístění loga na přebalu dokumentu o činnosti souboru (Liverpool Tour a další) 
• možnost zajištění cenově zvýhodněného vystoupení The Boom na Vaší firemní akci 
• vstupenky na akce 

 


