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EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PARTNERSTVÍ 

V ROCE 2016 



 
Nabízíme Vám spolupráci na akcích spojených se skupinou Tři sestry, pořádaných exkluzivním promotérem skupiny, 

společností Krakonošovo, s.r.o. 
 

Krakonošovo s.r.o. je obchodní společnost zabývající se agenturní (exkluzivní zastoupení hudební skupiny Tři 
sestry), hostinskou a cateringovou  činností  a pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí, které 

pořádá již od roku 1999 a tudíž s nimi má bohaté zkušenosti. 
Návštěvnost akcí v roce 2015 byla povětšině REKORDNÍ, včetně vánočního koncertu Tří sester v O2 Aréně – 11.000 

diváků. 
 

AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2016 
 

• Hudební festival TŘI SESTRY 31 LET OPEN AIR, 19. – 21. 5. 2016 v Praze 
Festival si během 10 let vybudoval stabilní a pevnou návštěvnost, která v roce 2015 byla 8 500 diváků – historický rekord! 

• TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 2016, 13. 5. - 3. 9. 2016  v ČR 21 open-air koncertů  
Ročně přes 30.000, graf návštěvnosti 2011 až 2015,  v roce 2015 historický rekord 35.000 diváků! 

• Hudební festival BARVY LÉTA, 15.- 16. 7. 2016 v Poděbradech 
Každoroční návštěvnost od roku 2002 až 2015 činí ročně 4 000 diváků, nově 2 denní festival! 

• Hudební festival KELTSKÁ NOC, 4. - 6. 8. 2016 v Harrachově 
Zavedený festival od roku 1995, návštěvnost 7 000 diváků, v roce 2015 historicky 3. nejvyšší návštěvnost!  

• ZIMNÍ TOUR 2016, 11. 11. – 10. 12. 2016 v ČR 12 koncertů 
V roce 2016 Tři sestry + Horkýže Slíže, výborné spojení dvou silných a stabilních skupin, což dokazují i návštěvnosti z předchozích 
společných tour (2010, 2013) , kde činila návštěvnost kolem 20.000 diváků 

• VÁNOČNÍ TOUR PO PRAŽSKÝCH KLUBECH, 20. – 22. 12. 2016 + 31. 12. 2016 
Předvánoční koncerty v pražských klubech (Palác Akropolis, Futurum, Retro, Meet Factory, …) 
 
Monitoring ze všech akcí 2014 a 2015 rádi na vyžádání zašleme. 

 
 

TŘI SESTRY 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ V ROCE 2016 



NÁVŠTĚVNOST AKCÍ 2011 – 2015 
 
  

 

Návštěvnost turné je jak vidno stabilní a je dána dobrou dramaturgií, kvalitním technickým zabezpečením, 
ale též rozsáhlou propagační kampaní, která dobře zviditelňuje partnery akcí.  



EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PARTNERSTVÍ 

POPIS AKCÍ V ROCE 2016 
TŘI SESTRY RADEGAST TOUR 13. 5. - 3. 9. 2016 – celá ČR 
Tři sestry během tour v příštím roce navštíví 21 měst po celé České republice (Litvínov, Lomnice nad Popelkou, 
Rakovník, Mutěnice, Točník, Plzeň, Brandýs nad Labem, Petrovice u Sedlčan, Boskovice, Loket, Výrava, Rožnov, 
Brano, Strmilov, Hořepník, Holkov, Buchlovice, Vyžlovka, Klatovy, Písek a další.). 
Tour začne v květnu a potrvá až do počátku září 2016.  
Propagační kampaň potrvá od dubna až do začátku září. 
Reklamní kampaň k tour bude jak celorepubliková, tak zaměřená na jednotlivé regiony a města, kde se budou 
koncerty konat. 
Součástí areálu 11 koncertů bude propracovaná VIP zóna (plně vybavený krytý stan).  
 
TŘI SESTRY OPEN AIR 19. – 21. 5. 2016 – Praha Braník 
Úspěšný a zavedený třídenní hudební festival, jehož vrcholem je každoročně výroční koncert skupiny Tři sestry, 
která zde oslaví 31. narozeniny! Letos poprvé třídenní. 
Propagační kampaň začala od ledna a potrvá až do zahájení akce. 
 
BARVY LÉTA 15. - 16. 7. 2016 - Poděbrady 
Úspěšný a oceněný festival v příjemném prostředí koupaliště v Poděbradech. Dvoudenní open-air hudební 
přehlídka s doprovodným programem. Propagační kampaň začala od ledna a potrvá až do zahájení akce. 
 
KELTSKÁ NOC 4. - 6. 8. 2016 - Harrachov 
Třídenní festival pod patronátem Jemnostpána Krakonoše s nejlepším výhledem v Čechách. Festival se může 
chlubit hned dvěma nej a to jako festival, pořádaný v nejvyšší nadmořské výšce v ČR a nejlepším výhledem. 
Propagační kampaň začala od ledna a potrvá až do zahájení akce. 
 



TŘI SESTRY + HORKÝŽE SLÍŽE - ZIMNÍ TOUR 2016 
Tradiční předvánoční zimní tour, skupiny Tři sestry společně s nejlepší slovenskou skupinou současnosti, zahrnuje 
dvanáct koncertů po halách a velkých kulturních domech v ČR MEZI 11.11. až 10.12.2016. Společná tour obou kapel 
proběhla již v letech 2010 a 2013 s návštěvností přes 20.000 diváků.  
 

NA VŠECH ZMÍNĚNÝCH AKCÍCH JE MOŽNÁ PREZENTACE PARTNERA V ROZSAHU PLNĚNÍ 
HLAVNÍHO PARTNERA, PARTNERA, PRODUKTOVÉ PARTNERA a VIP PARTNERA.  

ROZSAH PLNĚNÍ NA DALŠÍCH STRANÁCH. 

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PARTNERSTVÍ 

POPIS AKCÍ V ROCE 2016 



MOŽNOST PROPAGACE V RÁMCI AKCÍ 2016 

Nabízíme Vám možnost prezentace na pozicích: GENERÁLNÍ PARTNER, HLAVNÍ PARTNER, PARTNER, 
PRODUKT PARTNER a VIP PARTNER. 
 

PARTNER - P 
• Volné vstupenky, sleva na další vstupenky 
• Reklamní spotová kampaň v TV 
• Umístění loga na všech tiskových materiálech (Billboardy, plakáty A1, A2, A3 a A6 leták) 
• Inzerce v tisku s logem (Annonce, Regionální deník a další media) 
• Propagace prostřednictvím kulturních přehledů FANonline 
• Rozhovory a tiskové zprávy pro televizi, rádia, tisková media, internetové weby a širokou veřejnost 
• Logo na grafice připravené k inzerci pro webové portály  
• Mailingová kampaň ke koncertům na adresy z databáze firmy Krakonošovo, vydavatelství Warner Music 

CZ, internetového obchodu Shopak.cz a ticketingové společnosti Ticketstream . 
• Umístění 1 kusů plátěného banneru v areálu konání koncertu 
• Umístění loga na speciálním webu a FB k akci (www.trisestrytour.cz, www.trisestryopenair.cz, 

www.barvyleta.cz nebo www.keltskanoc.cz)  
• Individuální přístup a vzájemné plnění šité na míru  
• Monitoring akce – závěrečná zpráva s fotodokumentací 
 

HLAVNÍ PARTNER (2-3 subjekty) – HP 
Plnění HP je stejné jako P + navíc: 
• Logo či spot na LED obrazovce, která je součástí pódia  
• Pohybu promo týmu partnera přímo v areálu koncertu nebo velkého stánku 
• Volné a VIP vstupenky v počtu desítek kusů, sleva na další vstupenky 
• Ostatní propagace v umístění a velikosti odpovídající HP 
• Nejméně 150 triček s logem HP 
• Umístění 3 kusů plátěných bannerů a jednoho nafukovacího banneru v areálu konání koncertu 

 

http://www.trisestrytour.cz/
http://www.trisestryopenair.cz/
http://www.barvyleta.cz/
http://www.keltskanoc.cz/


• Logo na vstupenkách 
• Logo na ID páskách, kterými jsou označeni návštěvníci, technika, produkce i samotní umělci 
• Individuální přístup, plnění šité na míru 
 

GENERÁLNÍ TITULÁRNÍ PARTNER (1 subjekt) – GP 
Plnění GP je stejné jako HP + navíc: 

• Zařazení GP do názvu akce: GP uvádí Tři sestry tour nebo Tři sestry GP tour 

• Možnost pohybu promo týmu partnera přímo v areálech koncertů nebo velkého promo stánku 

• Projekce loga či videospotu na velkoplošné LED projekci, která je přímo součástí scény 

• Vstupenky pro Vaše klienty či zaměstnance – na vybraných koncertech i do VIP zóny – v počtu stovek ks 

• Umístění nejvyššího počtu plátěných bannerů a nafukovacích bannerů v areálu konání koncertů 

• Výroba a distribuce min. 300ks triček k tour s názvem či logem GP 

• Umístění vašeho webového banneru na webu tour 

• Možnost spolupráce s naším FB, který má v tuto chvíli více jak 175.000 příznivců + FB profily festivalů 

• Prezentace webového banneru tour s logem GP na internetových portálech 

• Individuální přístup , propagační  plnění šité na míru 

(Toto partnerství je možné pouze u festivalů: Tři sestry 31 let Open Air, Barvy Léta a Keltská noc) 

 

PRODUKTOVÝ PARTNER - PP 
• Exkluzivita a vizibilita produktu (přednostně z oboru cateringu)  
• Rozsah promo plnění jako u HP nebo Partnera navíc: 
• Exkluzivita prodeje produktů a služeb partnera na akcích 
• Prezentace vlastního promo týmu, stánky, hry, soutěže, atd… 
• Individuální přístup , propagační  plnění šité na míru 
• Monitoring akce – závěrečná zpráva s fotodokumentací 
 

 

 

 

 

 



VIP PARTNER – VP 
• Možnost prezentace VP ve VIP prostoru – plně vybavený stan nejméně 150m2 s podlahou, barem, 

servisem, atd… 
• Logo či spot na LED obrazovce, která je součástí pódia 
• Logo či spot na LED obrazovce ve VIP stanu 
• Logo na banneru umístěném ve VIP prostoru 
• Zvýhodněné slevové balíčky VIP a volných vstupenek (lze využít jako prezent pro vaše klienty, či večírek pro 

zaměstnance) 
• Možnost rautu, champagne baru, welcome drink a další  

 

 

 

 



TŘI SESTRY 2016 

V případě, že se rozhodnete pro partnerství u více akcí – rádi vám poskytneme slevu. 

 

V případě, že máte zájem pouze o jednu akci, rádi Vám uděláme nabídku dle vašich představ a možností. 

 

Věříme, že  Vás naše nabídka zaujala a využijete ji k Vaší kvalitní, nenásilné a příjemné prezentaci, navíc 
spojené s neopakovatelnými kulturními zážitky. 

 
Těšíme se na spolupráci! 
 

Ing. Tomáš Doležal 
Krakonošovo s.r.o. 
Podolská 124 
147 00 Praha 4 
IČO 25786580 
Tel. +420 603 578 565 
www.trisestry.cz 
www.trisestrytour.cz  
 

 

http://www.trisestry.cz/
http://www.trisestrytour.cz/

