FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
ZNOJMO 2019
Vážení,
představujeme Vám informace ke 12. ročníku Festivalu dračích lodí
Znojmo 2019, aneb Neoficiálního Mistrovství světa amatérských dračích
posádek a týmů z celého světa, který se uskuteční v termínu 26. až 28. září
2019. Atmosféru akce a celou organizaci závodů nejlépe prezentují krátká
videa z minulých ročníků, jenž naleznete na tomto odkazu:
www.dracifestznojmo.cz/video/.
Festival je určen pro všechny věkové kategorie, účastní se ho tisíce lidí od
dětí mateřských škol po dospělé posádky z řad veřejnosti a je jednou z
největších vodáckých akcí v České republice.
•
•
•
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•

Návštěvnost v roce 2018 cca 7.000 osob z čehož bylo 2000 aktivních
účastníků programu.
V roce 2018 získal Festival dračích lodí Znojmo ocenění za jednu z
nejlepší „Sportovní akci“ pořádanou ve Znojmě a znojemském okrese.
Festivalu dračích lodí Znojmo 2019 byl zařazen Českou unií sportu do
národního projektu „SPORTUJ S NÁMI“. Bude tak prezentován v
celostátních médiích.
Sobotní hlavní program Festivalu je přenášen livestream.
Krátký záznam Festivalu je zveřejněn ve vysílání České televize.

FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
ZNOJMO 2019
1. VIP stan s občerstvením a servisem pro 3 zástupce partnera.
2. Umístění propagačního stánku a propagačních předmětů hlavního
partnera dle dohody v místě a v průběhu celého festivalu.
3. Logo společnosti zveřejněné na velkoplošném banneru 12,5 x 7m,
umístěném na budově Městských lázní ve Znojmě (srpen – září 2019).
4. Logo společnosti na oficiálních festivalových plakátech A1 a A2.
Umístění na oficiálních výlepových plochách ve Znojmě (září 2019).
5. Logo společnosti zveřejněné ve všech hlavních znojemských
tiskovinách (Znojemský týden, Znojemsko, Znojemský deník Rovnost).
6. Logo společnosti zveřejněné na několika banerech umístněných u
hlavního pódia akce a v prostoru cíle v místě konání akce.
7. Vlastní baner partnera společnosti umístěný na Sedlešovickém mostě
v atraktivním prostoru cíle závodů.
8. Logo společnosti zveřejněné na oficiálních internetových stránkách
akce www.dracifestznojmo.cz
9. Zveřejnění dodaného propagačního textu o společnosti moderátorem
akce opakovaně v průběhu festivalu.
10. Startovné zdarma pro přihlášený tým partnera akce.

Kontakt
FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ ZNOJMO
Asociace Vodních Sportů ZNOJMO z.s.
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IČ: 228 46 948
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festivaldracilode@kanoe-znojmo.cz
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