
logo na propagačních materiálech** do 5 000 Kč

• logo na propagačních materiálech, včetně vystavení banneru na akci

• logo na propagačních materiálech včetně, vystavení banneru na akci

do 15 000 Kč  

do 20 000 Kč 

• logo na propagačních materiálech, včetně vystavení banneru na akci,             
    zmínění sponzora při hlášení akcí v Městském rozhlase

do 30 000 Kč 

• 1 x ročně pronájem Malého sálu v Obecním domě za poloviční cenu 
    nebo 1 x ročně pronájem foyer v Městském kině Sokol zdarma 
• 1 x ročně pronájem Malého sálu v Obecním domě za poloviční cenu 
    nebo 1 x ročně pronájem foyer v Městském kině Sokol zdarma 

• 1 x ročně pronájem Velkého sálu v Obecním domě za poloviční cenu
    nebo 1 x ročně pronájem promítacího sálu v Městském kině Sokol zdarma 
• 2 x vstupenka pro dvě osoby na koncert či divadelní představení 
    pořádané NKC

• 1 x ročně pronájem promítacího sálu v Městském kině Sokol za poloviční 
    cenu nebo 1 x ročně pronájem foyer v Městském kině Sokol zdarma

• 1 x ročně pronájem Velkého sálu v Obecním domě zdarma  

• 2 x vstupenka pro dvě osoby na koncert či divadelní představení 
    pořádané NKC

• 1x ročně výlep plakátů velikosti A2 na 14 kalendářních dnů

BALÍČKY PRO SPONZORY



• logo na propagačních materiálech, včetně vystavení banneru na akcido 70 000 Kč

nabídka dle osobní domluvy100 000 Kč a více 

Dále k balíčkům pro sponzory nabízíme volné permanentky do Městského bazénu, volné vstupy 
do ZOO Chleby či poskytnutí slevy na inzerci v Městském zpravodaji Nymburk.

Jednotlivé nabídky lze kombinovat a doplňovat dle potřeb dárce či objednatele.  
Do nabídky je možné dále zařadit výhodnější využití reklamních ploch.

*Propagační materiály: Logo sponzora bude uvedeno na propagačních materiálech 
(plakáty, bannery, letáky,…) akce, kterou bude chtít sponzor podpořit.

**Ceny do soutěží, ceny pro akce jako Radnice seniorů a Radnice dětem apod.

• logo na propagačních materiálech, včetně vystavení banneru na akci, 
    zmínění sponzora při hlášení akcí v Městském rozhlase

do 50 000 Kč 

• 1 x ročně pronájem Velkého sálu v Obecním domě zdarma
• 1 x ročně pronájem promítacího sálu v Městském kině Sokol zdarma 
• 1x ročně pronájem foyer Městského kina Sokol
• 4 x vstupenka pro dvě osoby na koncert či divadelní představení 
    pořádané NKC

• 1 x ročně pronájem Velkého sálu v Obecním domě zdarma 
• 1x ročně pronájem Malého sálu v Obecním domě zdarma
• 1 x ročně pronájem promítacího sálu v Městském kině Sokol zdarma
• 1x ročně pronájem foyer v Městském kině Sokol zdarma

• 2x ročně výlep plakátů velikosti A2 na 14 kalendářních dnů

• 4 x vstupenka pro dvě osoby na koncert či divadelní představení 
   pořádané NKC
• 4 x ročně výlep plakátů velikosti A2 na 14 kalendářních dnů 

věcné dary** nabídka dle osobní domluvy

BALÍČKY PRO SPONZORY


