Rámcová nabídka a prezentace
Judo Show Cup
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1. Představení Judo Show Cup
1.1. Co je Judo Show Cup
Judo Show Cup je sportovně kulturní a charitativní akce pořádaná producentem Petrem Jáklem
společně se sportovním klubem USK Praha.
Koná se každý rok na podzim ve Sportovní hale Folimanka v Praze, kde se představí různé bojové
sporty jako např. judo, sumo, taekwondo, unifight (ruský speciální boj), capoeira a kaskadérská
vystoupení.
Každý ročník má podtitul „Praha vs. zahraniční město“ a je uskutečněn v duchu dobrých vztahů
mezi oběma městy, resp. zeměmi. Akce se účastní špičkoví zahraniční sportovci, kteří změří síly
s českými reprezentanty.

1.2. Záštity akce
Záštitu nad akcí každý rok přebírá velvyslanectví dané země.

EMBASSY OF MONGOLIA ,
PRAGUE

1.3. Charitativní účel akce
Charitativní přínos akce byl v minulých ročnících okolo 500.000 Kč za každou akci v podobě finanční
a materiální podpory dětským domovům a SC Jedličkovu ústavu.

Chtěli bychom potěšit cca 150 – 200 dětí z dětských domovů a Jedličkova ústavu. Bude pro ně
před samotnou akcí uspořádáno divadelní představení, raut a tombola, kde budou moci vyhrát
hodnotné ceny (hodinky, discmany, batohy, oblečení atd.). Také podporujeme projekt Zdraví –
Život zaměřený na dárcovství krve.

1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen
JSC je určeno pro sportovce, rodiny s dětmi, sponzory a další co mají nebo chtějí mít něco
společného se sportem a rádi přispějí na charitu.
V.I.P:

Každoročně se zúčastní 500 až 700 pozvaných hostů ze světa sportu,
showbusinessu, včetně zástupců velkých firem.

Veřejnost:

Akce je určena i pro širokou veřejnost.
Vstupné je 150 Kč a jeho výtěžek putuje na charitu.
Cílová skupina:
od 15 do 50 let
Charakteristika cílové skupiny: ambiciózní a sportovně založení, ochoni
utrácet za kvalitní a značkové produkty
a služby, lehce ovlivnitelní reklamou

1.5. Program
Součástí akce je utkání v jednotlivých sportech: např. judo, unifight, sumo, kendo, karate a jeden ukázkový sport (capoeira, taekwondo, aikido aj.). Součástí akce je světelná show doprovázená DJ a sportovním moderátorem Josefem Melenem.
Moderátoři:

Marek Vašut, Martin Dejdar, Romana Jákl Vítová, Rey Koranteng, Lejla
Abbasová, Eva Jeníčková

Účinkující:

Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nový, Kristýna Kloubková, Petr Forman, Nisha Kataria, rockové skupiny Turbo, Motorband, Clou a další

Ostatní:

v rámci programu vystupují dále kaskadéři, šermíři, taneční skupiny atp.

1.6. Raut a občerstvení
Pro V.I.P. hosty je zajištěno občerstvení formou rautu. Dále zdarma nealkoholické nápoje, energetické drinky, víno, pivo a vybraný druh tvrdého alkoholu.

2. Marketing
2.1. Základní údaje
Judo Show Cup je společenská akce, kde se setkávají lidé z řad sportovců, herců, modelingu,
managementu nadnárodních a mezinárodně uznávaných firem a široké veřejnosti.

2.2. Inzerce
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VYHLÁŠENÍ VŠECH KATEGORIÍ JUDISTY ROKU

Electric Boogie • Iva Frühlingová • Kaskadérská show
pondělí 29.11.2010 / 18:00-19:30 / Sportovní hala Folimanka
Na Folimance 2, Praha 2, Info: 775 652 256 | Moderují: Lejla Abbasová a Marek Vašut

www.judoshowcup.cz

Vstupné: dospělí 150 Kč • děti do 10 let ZDARMA

Vstupenky si můžete rezervovat na emailu jaklpetr@jbj-ﬁlm.cz nebo zakoupit přímo na místě • Pořádá: USK Praha, Magistrát hl. města Prahy, PJ Casting

2.3. Články v tisku
O akci vždy vychází velké množství článků a reportáží v širokém spektru magazínů a denního
tisku.
Celorepublikové deníky, Regionální deníky, Specializovaná periodika, Lifestylové časopisy, Rodinné časopisy, Informační servery, Lifestylové servery celonárodní a regionální
rozhlasové stanice, TV zpravodajství a magazíny

2.4. Kampaň v rádiích
Ke každému ročníku je rádiová kampaň v rozsahu cca 80 – 140 spotů. Na rádiích probíhají
také soutěže o vstupenky a hodnotné ceny.

2.5. Internetová kampaň
www.judoshowcup.cz
www.fajnradio.cz
www.karate-info.cz
www.genesy.cz
www.czechjudo.cz
www.fighters.cz

2.6. Reportáže v televizích
Z akce budou pořízeny reportáže, zpravodajství nebo záznamy vybranými TV stanicemi:
ČT (50min), Prima, Nova, Óčko, Galaxie, Kabel Sport Plus
internetové televize: iDnes, Ambrosia-TV, Stream-TV

2.7. Reklama na velkoplošné obrazovce
V hale je obří plátno (5x4 m) s projekcí. V průběhu večera se promítají reklamní spoty a loga
partnerů.

2.8. Ostatní inzerce a promotion
Umístění bannerů 3x1m a 6x1m na sportovištích všech nejvyšších soutěžích různých sportů
(fotbal, hokej, volejbal, basketbal, motorismus, atd.) Dále na kulturních a charitativních akcích.

3. Rozsah reklamy
Kromě níže uvedené propagace Vaší společnosti jsou další možnosti reklamy, které by se daly
s akcí provázat.
• umístění reklamy (bannerů, plakátů atp.) v prostorách haly Folimanka tak, aby byla co
nejvíce v záběru kamer a fotografů.
• uvedení partnera v rádiovém spotu
• umístění reklamy na internetových stránkách (logo, reklama, odkazy atd.)
• umístění loga na propagační materiály (plakáty, pozvánky, vstupenky, brožura atd.)
• umístění reklamy na produkt nebo služby partnera do brožury
• umístění reklamy na internetových stránkách (logo, reklama, odkazy atd.)
• uvedení společnosti moderátorem jako partnera akce a případně rozhovor se zástupcem společnosti nebo jinak zabudovat propagaci společnosti do programu
• umístění produktu s hosteskou u vchodu do haly kde se akce koná
• rozdání propagačních letáků, slevových kupónů nebo jiných propagačních předmětů
všem účastníkům akce včetně možností soutěže o produkty nebo služby partnera
• promítání reklamních spotů, log nebo reklam na velkoplošném plátně (cca 5x 4m)
v hale

4. Výhody spolupráce
• široký zásah, oslovení širokého okruhu všech lidí se speciálním zaměřením na celebrity, sportovce a na sféru finančně dobře zajištěných osob
• efektivní zásah, v porovnání s reklamou levnější a zajímavější forma oslovení cílové
skupiny
• spontánní zásah, cílová skupina je zasažena v pozitivní náladě
• mediální zásah, o akci je velký zájem v médiích

5. Kontakt
Mgr. Petr Jákl
producent
E-mail:
jaklpetr@jbj-film.cz
Robin Doležal
Tel.:
+420 775 652 256
E-mail:
robin@genesy.cz

www.judoshowcup.cz

