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ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 
– staňte se naším partnerem 

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu 

a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická a in-line sezóna prostřednictvím 

oficiálního otevření pravobřežní cyklostezky (21. 4. 2012), jachtařská sezóna prostřednictvím otevření 

kapitanátu/břehového zázemí přístavu (26. května 2012) a letní turistická sezóna (19. 5. 2012).  

Cílem akcí je přilákat návštěvníky, upozornit je na jedinečnou turistickou nabídku Lipna, zpříjemnit 

jejich pobyt na Lipně a zprostředkovat jim nezapomenutelné zážitky. 

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 zahrnuje tyto akce: 

Slavnostní zahájení cyklistické sezony / 21. duben 2012 

POPIS AKCE: 

V rámci akce bude slavnostně otevřena pravobřežní cyklostezka. Akce, která je primárně určena 

vyznavačům in-line bruslení, bude zahájena a ukončena v Přední Výtoni, pojede se po trase Přední 

Výtoň – Lipno nad Vltavou – Frymburk – přívoz - Frýdava – Přední Výtoň. Po celý den budou probíhat 

soutěže pro děti i dospělé, bude možnost testování bruslí apod. 

Očekávaná návštěvnost: 2.000 

Zahájení letní turistické sezóny / 19. květen 2012 

POPIS AKCE:  

Zahájení letní turistické sezóny patří mezi nejatraktivnější a nejvíce navštěvované akce na Lipensku. 

Návštěvníci přijíždějí z téměř všech regionů České republiky. Součástí a hlavní atraktivitou programu 

je 5. ročník otevřeného závodu dračích lodí Lipno Dragon Boat Race 2012. Závod je určen široké 

veřejnosti i sportovním oddílům.  

Kromě samotného závodu se mohou dospělí a děti těšit na bohatý doprovodný zábavný program  

se sportovními a kulturními akcemi pro děti a dospělé, akce je završena večerním koncertem.  

Mezi návštěvníky akce patří především mladí lidé ve věku 18 – 26 let, rodiny s dětmi, aktivní senioři 

z jižních Čech, sousedních krajů a hlavního města Prahy, zároveň pak z příhraničních regionů Bavorska 

a Rakouska. Jedná se o návštěvníky, kteří v Lipně tráví většinou víkend či prodloužený víkend, 

v případě klientely přijíždějící z regionu jižní Čechy se jedná o návštěvníky jednodenní, kteří v místě 

akce tráví celý den.  

Očekávaná návštěvnost akce: 4.000  
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Slavnostní zahájení jachtařské sezony - otevření kapitanátu / 26. květen 2012 

POPIS AKCE: 

Budova kapitanátu (multifunkční zázemí přístavu) bude slavnostně otevřena v rámci konání závodu 

kajutových lodí LIPNO MARATON, který se bude konat o víkendu 26 a 27. května 2012.  

Očekávaná návštěvnost: 1.000 

V případě Vašeho zájmu o partnerství kontaktujte, prosím: 

Jitka Fatková, LIPENSKO s.r.o., e-mail: fatkova@lipno.info, tel.: 724 174 286  

Za Vaši podporu Vám v letošním roce nabízíme čtyři varianty partnerství - můžete podpořit celé 

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012, tedy všechny tři akce konané akce najednou, nebo jen jednu 

Vámi zvolenou akci. Všechny varianty partnerství jsou platné nejen po dobu trvání Vámi vybraných 

akcí, ale pro celé období 16. 4. – 31. 12. 2012. 
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HLAVNÍ PARTNER ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 

- sponzorský dar ve výši minimálně 120.000 Kč 
- hlavním partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 se může stát 

pouze jedna společnost 

Exkluzivní plnění pouze pro hlavního partnera: 

- umístění head-banneru s aktivním prolinkem na stránkách www.lipno.info, www.turisma.cz 
a www.lipnocard.cz do 30. 9. 2012  

- uvedení jména hlavního partnera u názvu projektu 
- uvedení jména hlavního partnera ve všech partnerských médiích 
- zajištění ubytování pro zástupce hlavního partnera během konání dílčích akcí 
- účast zástupce hlavního partnera na tiskové konferenci, vč. umístění loga a propagačních 

materiálů v prostorách konání tiskové konference (roll up, banner  – partner zajistí dodání 
na místo konání akce) 

Rozsah plnění: 

v době příprav a konání projektu 

- umístění loga hlavního partnera na propagačním letáku (formát A4 oboustranně se 2 lomy), 
který bude pozvánkou na ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 a dílčí akce spojenou 
s programem (náklad cca 10.000 ks pro ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 a 5.000 ks  
pro dílčí akci) a na plakátu (náklad cca 1.000 ks pro ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012  
a 300 ks pro dílčí akci) 

- umístění loga a informace o hlavním partnerovi ve speciální příloze MF Dnes v rozsahu 
1/2 strany 

- umístění loga a informace o hlavním partnerovi v rozsahu 1 strany ve speciálních novinách 
vydaných za účelem propagace letní nabídky destinace LIPNO  

- 1 x PR článek na webových stránkách www.lipno.info, www.turisma.cz, www.lipnocard.cz 
a sociálních sítích 

- poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci v místě konání dílčích akcí (stánek, propagační 
materiály a hostesky – partner zajistí dodání na místo konání akce) 

- umístění venkovní reklamy v prostoru registrace účastníků dílčích akcí (bowflag - muší křídla, 
áčka - partner zajistí dodání na místo konání akce) 

- umístění loga hlavního partnera na tiskových zprávách (1x tisková zpráva vydaná k ZAHÁJENÍ 
LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012, 1x tisková zpráva vždy ke každé dílčí akci) 

- dodání karty hosta LIPNO CARD hlavnímu partnerovi v počtu 200 ks 
- umístění loga hlavního partnera na dopisu, který bude pozvánkou pro VIP hosty (cca 300 ks)  

v období do 31. 12. 2012 

- umístění loga hlavního partnera s aktivním prolinkem na webových stránkách 
www.lipno.info, www.turisma.cz a www.lipnocard.cz  

- umístění propagačních materiálů hlavního partnera v Infocentru Lipno  
- propagace hlavního partnera v zimní sezóně v prostorách Skiareálu Lipno - umístění reklamy 

na 5 sedaček lanovky (reklamní panel na sedačky dodá partner) 
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PARTNER ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 

- sponzorský dar ve výši minimálně 70.000 Kč 
- partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 se může stát více 

společností 

Rozsah plnění: 

- umístění loga partnera na propagačním letáku (formát A4 oboustranně se 2 lomy), který 
bude pozvánkou na ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 a dílčí akce spojenou s programem 
(náklad cca 10.000 ks pro ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 a 5.000 ks pro dílčí akci)  
a na plakátu (náklad cca 1.000 ks pro ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 a 300 ks pro dílčí 
akci) 

- umístění loga a informace o partnerovi ve speciální příloze MF Dnes v rozsahu 1/4 strany 
- umístění loga a informace o partnerovi v rozsahu 1/2 strany ve speciálních novinách 

vydaných za účelem propagace letní nabídky destinace LIPNO  
- poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci partnera v místě konání dílčích akcí (stánek, 

propagační materiály a hostesky – partner zajistí dodání na místo konání akce) 
- umístění venkovní reklamy partnera v prostoru registrace účastníků dílčích akcí (bowflag - 

muší křídla, áčka - partner zajistí dodání na místo konání akce) 
- dodání karty hosta LIPNO CARD partnerovi v počtu 100 ks 
- umístění loga partnera s aktivním prolinkem na webových stránkách www.lipno.info, 

www.turisma.cz a www.lipnocard.cz so 31. 12. 2012 
- umístění propagačních materiálů partnera v Infocentru Lipno  
- propagace partnera v zimní sezóně v prostorách Skiareálu Lipno - umístění reklamy na 

2 sedačky lanovky (reklamní panel na sedačky dodá partner) 
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HLAVNÍ PARTNER AKCE (dle výběru) 

- sponzorský dar ve výši minimálně 40.000 Kč 
- každá dílčí akce může mít vždy jen jednoho hlavního partnera 

Rozsah plnění: 

- umístění loga hlavního partnera na propagačním letáku, který bude pozvánkou na dílčí akci 
spojenou s programem (náklad cca 5.000 ks) a na plakátu (náklad cca 300 ks) 

- umístění loga a informace o hlavním partnerovi ve speciální příloze MF Dnes v rozsahu 
1/8 strany 

- umístění loga a informace o hlavním partnerovi akce v rozsahu ¼ strany ve speciálních 
novinách vydaných za účelem propagace letní nabídky destinace LIPNO  

- umístění loga hlavního partnera na tiskové zprávě vydané u příležitosti konaní vybrané dílčí 
akce  

- poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci hlavního partnera v místě konání vybrané dílčí 
akce (stánek, propagační materiály a hostesky – partner zajistí dodání na místo konání akce) 

- dodání karty hosta LIPNO CARD v počtu 50 ks 
- umístění loga partnera s aktivním prolinkem na webových stránkách www.lipno.info, 

www.turisma.cz a www.lipnocard.cz so 31. 12. 2012 
- umístění propagačních materiálů partnera v Infocentru Lipno  

PARTNER AKCE (dle výběru) 

- sponzorský dar ve výši minimálně 10.000 Kč 
- každá dílčí akce může mít více partnerů 

Rozsah plnění: 

- umístění loga partnera na propagačním letáku, který bude pozvánkou na dílčí akci spojenou s  
programem (náklad cca 5.000 ks) a na plakátu (náklad cca 300 ks) 

- umístění loga a informace o partnerovi akce v rozsahu 1/8 strany ve speciálních novinách 
vydaných za účelem propagace letní nabídky destinace LIPNO  

- poskytnutí prostoru pro vlastní prezentaci partnera v místě konání dílčí akce (stánek, 
propagační materiály a hostesky – partner zajistí dodání na místo konání akce) 

- dodání karty hosta LIPNO CARD v počtu 25 ks 
- umístění loga partnera s aktivním prolinkem na webových stránkách www.lipno.info, 

www.turisma.cz a www.lipnocard.cz so 31. 12. 2012 
- umístění propagačních materiálů partnera v Infocentru Lipno  

 

JAKÁKOLI JINÁ VARIANTA PLNĚNÍ MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM OSOBNÍHO JEDNÁNÍ. PO PŘEDCHOZÍ 

DOHODĚ LZE MÍSTO FINANČNÍHO PLNĚNÍ POSKYTNOUT PLNĚNÍ VĚCNÉ, A TO DO VÝŠE MAX. 50% 

SPONZORSKÉHO DARU. 


