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EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PARTNERSTVÍ 
TŘI SESTRY LETNÍ TOUR 2019 

Tři sestry Radegast tour 2019 navštíví 19-21 měst po celé České republice. 
Tour začíná 3.5. a poslední koncert bude 6.9. v Moravském Krumlově  

 
Propagační kampaň bude trvat od března až do září. 

Reklamní kampaň k tour bude jak celorepubliková, tak zaměřená na jednotlivé regiony a 
města, kde se budou koncerty konat. 

 
Tři sestry v roce 2019 navštíví tato města: Bílina, Zábřeh, Plzeň, Strakonice, Petrovice, Brandýs, 

Loket, Holkov, Chuchelná, Brno, Výrava, Strmilov, Točník, Buchlovice, Klatovy, Vyžlovka, 
Moravský Krumlov, Jeseník a další.  

  
 



TŘI SESTRY LETNÍ TOUR  
NÁVŠTĚVNOST 2013  - 2018 

 
Návštěvnost turné je jak vidno stabilní a je dána dobrou dramaturgií, kvalitním technickým 

zabezpečením, ale též rozsáhlou propagační kampaní, která dobře zviditelňuje partnery akcí.  
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PROPAGACE V RÁMCI TOUR 2019 
Nabízíme Vám možnost prezentace na pozicích: HLAVNÍ PARTNER, PARTNER a PRODUKTOVÝ PARTNER v tomto rozsahu: 

 

HLAVNÍ PARTNER (2-3 subjekty) – HP 

• Plnění HLAVNÍHO PARTNERA obsahuje plnění PARTNERA + navíc:  

• Logo či spot na LED obrazovce, která je součástí pódia  

• Pohybu promo týmu partnera přímo v areálu koncertu 

• Volné vstupenky  v dostatečném počtu 

• Ostatní propagace v umístění a velikosti odpovídající HP 

• Umístění 4 kusů plátěných banneru a jednoho nafukovacího banneru v areálu festivalu 

• Logo na vstupenkách 

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

• Individuální přístup, plnění šité na míru 
 

PARTNER - P 

• Logo či spot na LED obrazovce, která je součástí pódia  

• Volné vstupenky v počtu desítek ks, sleva na další vstupenky 

• Reklamní spotová kampaň v TV 

• Umístění loga na všech tiskových materiálech (plakáty A1, A2, A3 a A6 leták) 

• Inzerce v tisku s logem (Annonce a další media) 

• 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 k festivalům na adresy z databáze firmy Krakonošovo a internetového obchodu Shopak.cz 

• Distribuce tištěných letáků A6 do restaurací, klubů, barů a veřejných prostor, rozesílání tištěných letáků A6 pomocí balíčků z 
internetového obchodu www.shopak.cz 

• Umístění 2 kusů plátěných banneru v areálu konání koncertu 

• Umístění loga na webu www.trisestry.cz  

• Individuální přístup, plnění šité na míru 
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PRODUKTOVÝ PARTNER - PP 

• Exkluzivita a vizibilita 1 – 4 produktu na všech koncertech tour (přednostně z oboru cateringu) 

• Možnost propojení jedné vybrané lihoviny přímo se skupinou Tři sestry, např. v podobě drinku: „ Tři sestry doporučují“ 
nebo naopak pojmenováním nápoje „Vránova Slivovice“, atd… 

• Možnost grafického spojení Tři sestry a PP, které by bylo umístěno na stánku s produkty partnera 

• Rozsah promo plnění jako u HP nebo Partnera navíc: 

• Prezentace vlastního promo týmu, stánky, hry, soutěže, atd… 

• Výroba nejméně 200ks triček s grafikou Tři sestry + produkt 

• Mailingová kampaň ke koncertům na adresy z databáze firmy Krakonošovo a internetového obchodu Shopak.cz  

• Vstupy do VIP zóny pro zaměstnance, partnery či výherce soutěží na většině akcí 

• Individuální přístup 

 

 

 

 

 

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 

 

V ROCE 2019 OSLAVÍME 34LET BUĎTE U TOHO S NÁMI!!! 
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