NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Vážení,
dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou partnerství s naším Sportovně
střeleckým klubem LYOD Jablonec nad Nisou.
Nechceme Vás přesvědčit k pouhému dotování sportovní střelby na Jablonecku, ale
nabízíme Vám náš klub jako reklamní produkt a rádi Vám poskytneme naše zázemí
pro uspořádání různých akcí pro Vaše firemní účely.
Věřím, že Vás tato nabídka zaujme.

Mgr. Dana Hulíková, MBA
manažer klubu
SSKM LOYD Jablonec nad Nisou

Vznik:
• 1760 – nejstarší sportovní organizace na Jablonecku
(více na www.shooting-loyd.cz)
Zázemí:
• kancelář a malá tréninková střelnice pro vzuchovkové discipliny
ve Střelecké ul.,
• kulová dvacetistavová střelnice na Smržovce
(úpatí Černé Studnice) s klubovnou.
Charakteristika:
• jediný sportovně střelecký klub na Jablonecku, druhý největší klub v kraji
• výchova mladých závodníků pro reprezentační kariéru (spolupráce se státními
trenéry), reprezentace a medailové úspěchy v ČR i zahraničí

Cíle a záměry klubu
V souvislosti s finančním zajištěním činnosti SSKM LYOD Jablonec n.N. jsme si předsevzali tyto cíle:
oblast sportovní:
• finanční a materiálové zajištění sportovní činnosti pro všechna klubová družstva (od žáků po
dospělé, puškaři i pistoláři)
oblast klubová:
• nábory zvýšit počet závodníků především v žákovských kategoriích
• zvýšení kvalifikace trenérů, zvýšení kvalifikace rozhodčích
oblast pořadatelská:
• kvalitně uspořádat všechny plánované soutěže
oblast investiční:
• zabezpečení kulové střelnice na Smržovce proti vandalům a zlodějům
• nátěr střechy na kulové střelnici na Smržovce
• oprava betonu na střelišti na kulové střelnici na Smržovce
• zateplení vzduchovkové střelnice ve Střelecké ul. v Jablonci n. N.
• vymalování na vzduchovkové střelnici ve Střelecké ul. v Jablonci n. N.
• rozšíření střeleckých stavů (palpostů) pro děti ve Střelecké ul. v Jablonci n. N.

Nabídka pro partnera klubu:
Pořádání akcí pro Vaší firmu, poskytnutí klubového zázemí:
•
•
•

teambuildingové aktivity zaměřené na sportovní střelbu
firemní závody ve sportovní střelbě včetně odborného servisu
charitativní akce jménem Vaší firmy – např. sportovní hry po postižené děti apod.

Velkoplošné reklamy, umístění firemního loga partnera:
• na klubových objektech
• logo na sportovním oblečení závodníků
• reklamní polepy na kufrech se zbraněmi
• propagační tiskoviny klubu (propozice soutěží apod.)
• reklamní moduly v atraktivní zóně při pořádání všech závodů
• logo na stupních vítězů atd.
Pokud budete mít zájem o podporu sportovní střelby a zároveň o využití našeho zázemí a propagaci
Vaší společnosti, rádi naši nabídku přizpůsobíme na míru Vašim představám a poskytnutým
prostředkům.
Kontakt:
Dana Hulíková
tel.: 724242404
e-mail: info@shooting-loyd.cz
SSKM LOYD Jablonec nad Nisou
Střelecká 11
Jablonec nad Nisou, 46601
www.shooting-loyd.cz

