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Vážení obchodní přátelé, partneři, 

dovolujeme si Vám nabídnout celoroční partnerství na této exkluzivní 
a jedinečné sérii mezinárodních turnajů koňského póla. Jedná se 
o unikátní možnost prezentovat Vaši značku, společnost či produkty 
a zároveň se setkat s Vašimi přáteli, kolegy nebo partnery. Současně tím 
podpoříte rozvoj koňského póla v České republice – výnos z turnajů budou 
použity na rozvoj školy koňského póla nejen pro děti – Taxis Polo Academy.

Bližší informace naleznete na dalších stránkách této prezentace 
a samozřejmě je s Vámi projednáme na osobní schůzce, 
budete-li mít zájem.

 Jan Průcha Karel Knetl
 viceprezident CEO
 Česká asociace hráčů Hustá pěna, s. r. o.
 koňského póla, z. s. tel.: +420 724 444 123
 jan.prucha@czechpolo.cz karel.knetl@hustapena.cz
 www.czechpolo.cz www.hustapena.cz



O TURNAJÍCH

ČERVEN 2020 SRPEN 2020ÚNOR 2020

S potěšením Vám představujeme prestižní sérii turnajů koňského póla – 
TAXIS POLO GRAND SLAM, skládající se z trojice mezinárodních turnajů, 
které se hrají na písku – TAXIS BEACH POLO, na sněhu – TAXIS SNOW POLO 
a na trávě – TAXIS POLO OPEN CUP. Jedná se o ojedinělou sérii svého druhu 
nejen v České republice, ale i ve světě. Navíc, všechny turnaje se konají 
na Dostihovém závodišti Pardubice, které poskytuje ideální podmínky 
pro hru, koně, hráče i diváky.

Prožijte spolu s námi nezapomenutelnou atmosféru tohoto královského 
sportu, exkluzivní prostředí Dostihového závodiště Pardubice, překrásných 
jihoamerických pólo koní, bojovného zápalu čtyř mezinárodních týmů 
a přátelského ducha hráčů. Využijte tak možnost ojedinělého zážitku 
i nových setkání. Pólo si dokonce můžete sami vyzkoušet.



TAXIS POLO ACADEMY
Cílem turnajů TAXIS POLO je popularizace a rozvoj koňského póla 
v České republice s důrazem na rozšiřování hráčské základny. 
Proto ve spolupráci s Aviator Polo Club, Českou asociací hráčů 
koňského póla a právě díky partnerům TAXIS POLO GRAND SLAM 
turnajů provozujeme školu hry koňského póla se zaměřením 
na děti a jejich rodiče. 

Říká se, že pólo je kombinace čtyř sportů – jízdy na koni, ragby, 
golfu a z hlediska strategie pak i šachů – jedná se tedy o velmi 
atraktivní a mnohostranný sport. Pro zájemce máme k dispozici 
pólo koně a potřebné vybavení – sedla, uždění, bandáže, helmy, 
chrániče a mallety. Výuka probíhá pod vedením zkušených hráčů.



POŘADATELÉ

Jeden z nejstarších a v současné době co do počtu 
hráčů největší klub koňského póla v České republice. 

Člen České asociace hráčů koňského póla, která 
je řídicí organizací jezdeckého póla v Česku. Klub 

disponuje plnohodnotným zázemím včetně vnitřní haly 
a v současné době má 24 hráčů, kteří se zúčastňují 
mnoha mezinárodních turnajů. Zakladatelem klubu 
je Achim Jähnke (Handicap: 0 – nejvyšší handicap 

v Česku), který hraje pólo od roku 2010.

Provozovatel světoznámého dostihového závodiště, které 
vzniklo po vzoru anglického turfu již v roce 1856. První 

Velká pardubická se tu běžela v roce 1874. U jejího zrodu 
stáli hrabě Max Ugarte, princ Emil Fürstenberg a Oktavián 

Kinský. Nejznámější a nejnáročnější překážka dostihu 
je od roku 1892 pojmenována po Egonu Thurn-Taxisovi, 
který se zasadil o její ponechání v kurzu dostihu. Velká 

pardubická steeplechase je nejstarším a nejtěžším 
dostihem kontinentální Evropy. V posledních letech se 

na dostihovém závodišti koná až deset dostihových mítinků 
ročně a celá řada dalších sportovních a kulturních akcí.

Řídicí organizace jezdeckého póla v České republice, 
člen Federation of International Polo, která sdružuje 

národní asociace z celého světa. V současné době 
má přes padesát členů/hráčů a sdružuje čtyři české 

kluby. Je tak garantem špičkové kvality celého turnaje. 
Hlavními cíli Asociace jsou: přispět k propagaci 
koňského póla jako sportu v České republice, 
udržování systému handicapů přidělovaných 

jednotlivým hráčům, dohled nad dodržováním pravidel 
koňského póla a koordinace domácích 

a zahraničních turnajů.



TAXIS SNOW POLO VÝSLEDNÉ POŘADÍ
 1. TURNAJ

Prvním turnajem ze série 
TAXIS POLO GRAND SLAM byl 
mezinárodní turnaj póla, který se hrál 
na sněhu – TAXIS SNOW POLO 2019 – 
a konal se 1. až 3. března 2019. 
Byl to první turnaj svého druhu 
na světě, který se konal na zasněžené 
ledové ploše hokejového hřiště 
a zařadil se svojí úrovní mezi 
mezinárodní turnaje, jakými jsou 
například Snow Polo St. Moritz 
nebo Snow Polo World Cup Kitzbühel.

Pozvání přijali hráči z České 
republiky, Slovenska, Maďarska, 
Rakouska, Německa, Holandska 
a Dánska. Hlavními partnery byly 
společnosti TESLA, Raiffeisen 
Leasing, Česká mincovna, 
Dostihový spolek a Insight Home, 
generálním mediálním partnerem 
byla Česká televize.

1. Česká mincovna

Gábor Szegedi, HCP: +1
Gergő Szabo, HCP: 0
Walter Hiesberger, HCP: 0

Snow Polo Team HCP: +1

3. Insight Home

Jan Průcha, HCP: 0
Daniel Zachoval, HCP: 0
Jitka Šváchová-Fuksová, HCP: 0
Roman Endt, HCP: 0

Snow Polo Team HCP: 0

2. Raiffeisen Leasing

Ladislav „Sheriff“ Agárdi, HCP: 0
Dominika Stanislavová, HCP: 0
Dušan Nagy, HCP: 0 

Snow Polo Team HCP: 0

4. TESLA

Achim Jähnke, HCP: 0
Pavel Iványi, HCP: 0
Zoltán Németh, HCP: 0
Helle Ruggaard, HCP: 0

Snow Polo Team HCP: 0



Druhým turnajem ze série 
TAXIS POLO GRAND SLAM byl 
mezinárodní turnaj póla 
TAXIS POLO OPEN CUP 2019, 
a tentokrát se hrál 7. až 9. června 
2019 na travnaté ploše v rámci 
dostihového dne Zlatý pohár, 
který navštívilo několik tisíc lidí.

Turnaje se zúčastnili hráči dvou 
významných českých klubů – 
Aviator Polo Club a Noe Polo Club 
a jednoho slovenského klubu – 
Danube Polo Club. Hlavními partnery 
byly společnosti Dostihový spolek, 
PLANet Systems Group, Insight 
Home, AUTOCONT a AKUNA.

1. AKUNA

Ladislav „Sheriff“ Agárdi, HCP: 0
Dušan Nagy, HCP: -1
Lukáš Prudil / 
Šimon Prudil, HCP: -2

Team HCP: -3

3. PLANet Systems Group

Alexandra Beníčková, HCP: -1
Markéta Pavleye, HCP: -1
Eliška Hubáčková / 
Dominika Průšová, HCP: -2

Team HCP: -4

2. AUTOCONT

Libor Palas, HCP: -1
Viktorie Polanová, HCP: -1
Amélie Polanová / 
Natálie Lelková, HCP: -2 

Team HCP: -4

4. Insight Home

Jan Průcha, HCP: 0
Roman Endt, HCP: -2
Jitka Šváchová-Fuksová / 
Clara Mahler, HCP: -2

Team HCP: -4

VÝSLEDNÉ POŘADÍTAXIS POLO OPEN CUP
2. TURNAJ



TAXIS BEACH POLO
3. TURNAJ

Sezónu 2019 TAXIS POLO GRAND SLAM 
završil vůbec první turnaj koňského póla 
„na pláži“ TAXIS BEACH POLO 2019. 
Turnaj proběhl v rámci festivalu Friends 
Fest ve dnech 16. až 18. srpna 2019, 
který navštívilo více než 15.000 lidí. 
Slavnostním zakončením byl koncert 
americké zpěvačky SUZI QUATRO 
a ohňostroj. Turnaj se konal pod 
záštitou Velvyslanectví Argentinské 
republiky a slavnostní první vhození 
provedl osobně velvyslanec, 
pan Roberto Alejandro Salafia.

Tentokrát přijeli hráči z České 
republiky, Slovenska a Německa 
a týmovými partnery byly společnosti 
ERSTE Premier, Insight Energy, 
Česká mincovna a Letiště Pardubice.

1. ERSTE Premier

Ladislav „Sheriff“ Agárdi, HCP: +1
Alexandra Benčíková, HCP: +1
Andrea Fülöpová, HCP: 0

Team HCP: +2

3. Česká mincovna

Daniel Zachoval, HCP: 0
Jitka Šváchová-Fuksová, HCP: 0
Roman Endt, HCP: 0
Clara Mahlerová, HCP: 0
Mona Scharf, HCP: 0

Team HCP: 0

2. Insight Energy

Achim Jähnke, HCP: +1
Jan Průcha, HCP: +1
Eliáš Gill, HCP: 0

Team HCP: +2

4. Letiště Pardubice

Dominika Stanislavová, HCP: 0
Tomáš Vejsada, HCP: 0
Veronika Sándorová, HCP: 0
Dominika Průšová, HCP: 0
Daniela Svobodová, HCP: 0

Team HCP: 0

VÝSLEDNÉ POŘADÍ



TAXIS POLO V MÉDIÍCH Tohle jinde nemají! 
V Pardubicích 
vymysleli koňské 
pólo na ledu

TAXIS POLO 
GRAND SLAM

POHODA NA SNĚHU:
TAXIS SNOW POLO 2019

Koně s jezdci budou 
bojovat na závodišti 
na sněhu

TAXIS SNOW POLO 2019 
– zažijte pólo na sněhu!

Neodepisujte exdostihové 
koně. Jsou úžasní i v pólu, 
říká slavný Brit

TAXIS SNOW POLO 2019 
– 15 minutová reportáž

Pardubické kluziště 
hostí koňské pólo

TAXIS SNOW POLO 2019: 
Zažijte pólo na sněhu

Na závodišti 
v Pardubicích 
se bude poprvé 
hrát koňské pólo

TAXIS SNOW POLO 
2019: Zažijte pólo 
na sněhu

TAXIS SNOW POLO 2019: Zažijte
pólo na sněhu

TAXIS SNOW POLO SVĚTOVÝ 
UNIKÁT V PARDUBICÍCH

TAXIS SNOW POLO 2019 TAXIS SNOW POLO 
pohltilo Pardubice

TAXIS SNOW POLO 2019: 
Zažijte pólo na sněhu

TV zpravodajství: 
Premiérový turnaj 
Taxis Snow Polo 
vyhráli Maďaři

https://docs.wixstatic.com/ugd/78b858_958250fd6cfc44518ac9e306dda594df.pdf
https://tn.nova.cz/clanek/tohle-jinde-nemaji-v-pardubicich-vymysleli-konske-polo-na-ledu.html
https://www.estate.cz/lifestyle/taxis-snow-polo-2019-zazijte-polo-na-snehu
http://www.distanc.cz/taxis-snow-polo-pohltilo-pardubice/
https://www.golf-masters.cz/index.php/lifestyle/64-akce/416-taxis-snow-polo
https://epochalnisvet.cz/taxis-snow-polo-svetovy-unikat-v-pardubicich/
https://www.iconiq.cz/taxis-snow-polo-2019-zazijte-polo-na-snehu/
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/kone-s-jezdci-budou-bojovat-na-zavodisti-na-snehu-20190223.html
https://iluxus.cz/2019/01/27/pohoda-na-snehu-taxis-snow-polo-2019/
https://www.luxus.cz/taxis-snow-polo-2019
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/kone-polo-zavodiste-pardubice-zima-snih.A190301_082037_pardubice-zpravy_lati
http://www.jezdci.cz/clanky/neodepisujte-exdostihove-kone-jsou-uzasni-i-v-polu-rika-slavny-brit/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913-jezdectvi/219471291212101-taxis-snow-polo-2019/
https://www.parizskaulice.cz/taxis-snow-polo-2019-zazijte-polo-na-snehu/
http://www.equitv.cz/video/tv-zpravodajstvi-premierovy-turnaj-taxis-snow-polo-vyhrali-madari.html
https://www.premiumsports.cz/taxis-snow-polo-2019-zazijte-polo-na-snehu/
https://pardubice.rozhlas.cz/na-zavodisti-v-pardubicich-se-bude-poprve-hrat-konske-polo-7759947


FOTOGALERIE



FOTOGALERIE



O koňském pólu
Polo (persky: ناگوچ , Chōwgān, z tibetského pu-lu) je kolektivní jezdecký sport, 
ve kterém proti sobě nastupují na venkovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců 
na koních. Cílem je dostat za pomoci pálky míček do branky soupeře.

Jak se hraje
Dva týmy po čtyřech jezdcích proti sobě nastupují na hřišti 274 × 146 metrů. 
Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden úsek, tzv. čaka (chukka), 
trvá 7,5 minuty a odděluje je 3 až 5 minut dlouhá přestávka. Jeden zápas 
se obvykle skládá ze 4, někdy také z 6 nebo až 8 úseků.

Na hřišti je vyznačeno několik čar odpalu (27, 36 a 54 metrů), středové T pro 
úvodní vhazování a postranní čáry. Na užších stranách jsou umístěny branky, 
přičemž branka je tvořena dvěma sloupky bez příčného břevna, vzdálenými od sebe 
7,63 m. U každé branky jsou dva brankoví rozhodčí, kteří sledují, zda míček prošel 
brankou regulérně. Hru řídí jeden rozhodčí, kterému sekundují čároví. Každý hráč 
má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10 (nejvyšší handicap), součet handicapů 
všech hráčů určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje počáteční 
skóre zápasu. K vybavení hráče patří pálka (mallet), rukavice, přilba, chrániče kolen 
a samozřejmě kůň.

Koní má každý hráč několik, platí pravidlo, že pro každou část hry je musí hráč 
střídat. Nejlepšího koně si nechává na závěrečný úsek, který bývá většinou 
rozhodující. Kůň musí mít na nohou bandáže, které ho chrání před úderem pálkou, 
ocas musí být zapletený, aby se do něj pálka nezamotala. Koně jsou kříženci 
argentinských Criollos a anglických plnokrevníků a říká se jim Polo Pony. Pálka 
je 122 až 135 cm dlouhá, hlava je doutníkového tvaru a má 25 cm. Hráč musí pálku 
držet v pravé ruce. Míček je buď plastový, nebo z vrbového kořene, průměr má 
7,6 až 8,9 cm a váží 99 až 128 gramů.



MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ  

druhy partnerství
1 ×   Generální partner

3 ×   Týmový partner

2 ×   Taxis Gold Partner

4 ×   Taxis Silver Partner

8 ×   Taxis Bronze Partner

Propagace partnerů a turnaje, média
• Vstupy v televizi a rádiích

• Generální partner v názvu turnaje a na všech dresech

• Týmové dresy a dečky s logem Generálního partnera pod koňskými sedly

• Velká LED obrazovka po celou dobu turnaje

• Na mantinelech podél hřiště reklamní bannery

• Vlajky, roll-upy, loga na všech dalších materiálech

• Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge

• Propagace a PR pokrytí díky mediálním partnerům

• Prezentace na webových stránkách turnaje www.TaxisPolo.com

• Sociální sítě

Nabízíme celoroční partnerství na celkem třech turnajích TAXIS BEACH POLO, TAXIS SNOW POLO 
a TAXIS POLO OPEN CUP. Jedná se o unikátní sérii turnajů, které se hrají jak na trávě či písku, tak i na sněhu. 
Spojte svoji značku, společnost nebo produkt s tímto královským sportem. Díky VIP POLO Lounge máte 
možnost pozvat vaše kolegy, přátele nebo obchodní partnery a strávit s nimi nezapomenutelné chvíle.



DRESY
Logo

Generálního
partnera

Logo
Týmového
partnera



HERNÍ PLOCHA

Generální    
partner

Nákres herní plochy je orientační. Skutečné provedení se může lišit turnaj od turnaje.

Generální    
partner

Generální    
partner

Generální    
partner

Taxis Gold  
Partner 2 Taxis Gold 

Partner 1

Taxis Silver
Partner 3

Taxis Silver
Partner 1

Taxis Silver
Partner 2

Banner
o rozměrech cca 200 × 100 cm

Velká LED
obrazovka

LED podstavec

Taxis Silver
Partner 4



VLAJKY A ROLL-UP

Turnajová
vlajka

Generální 
partner

Taxis Gold Partner

Taxis Silver Partner

Turnajový
roll-up

Informační
roll-up



SEDLA A BRANKY

Deka s logem Generálního partnera
pod sedlem koně u všech hráčů

Loga
Taxis Gold 
Partner 2

Loga
Taxis Gold 
Partner 1

Branky na hřišti

Loga
Generální
partner



TISKOVINY

Rub VIP vstupenky

Pozvánka
Program rozdávaný zdarma na akci



CENY PARTNERSTVÍ PRO ROK 2020

Ceny jsou za celoroční partnerství na celkem třech turnajích a jsou bez DPH.

Generální 
partner

Cena na vyžádání

Počet partnerů: 1

Týmový 
partner

Cena na vyžádání

Počet partnerů: 3–5

Taxis Silver 
Partner

Cena na vyžádání

Počet partnerů: 4

Taxis Gold 
Partner

Cena na vyžádání

Počet partnerů: 2

Taxis Bronze 
Partner

Cena na vyžádání

Počet partnerů: 8



pro partnery

Počet míst je omezen

 Firemní stůl
 Co vás čeká:

• 8× VIP vstup na turnaj
• Vynikající catering
• Kvalitní argentinská vína
• Prémiové destiláty
• Tři pólo zápasy
• Setkání se zajímavými lidmi
• After Party 
• Módní přehlídka
• Zkušební jízdy s vozy TESLA a Ford Mustang
• Krásné šperky
• Moderní umění
… a mnoho dalšího



Generální Partner 2020
• „Generální partner“ TAXIS POLO GRAND SLAM – Generální partner bude uveden v názvu všech tří turnajů
• 1 pólo tým hrající pod názvem Generálního partnera
• Logo Generálního partnera na všech dresech
• 30% sleva na partnerství pro další rok
• Logo na všech dekách pod sedlem každého koně
• 1× logo na každé brankové tyči
• 4× vlastní vlajka v rozích hrací plochy
• Turnajové vlajky – logo v názvu turnaje
• 6× hlavní banner – mantinel naproti tribuně
• 2× 3 boční bannery – za každou bránou
• Velká LED obrazovka – 1,5 minuty opakující se videospot Generálního partnera po dobu trvání turnaje
• Velká LED obrazovka – zobrazení loga v průběhu zápasů
• Velká LED obrazovka, podstavec – logo v názvu turnaje
• Reklamní stěna – hlavní logo před VIP POLO Lounge, uvnitř VIP POLO Lounge a na vyhlašování vítězů
• Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge o rozměru 3 × 3 m
• 10× vstup do VIP POLO Lounge s vlastním VIP stolem
• Fotostěna – logo v názvu turnaje
• Fotostěna – logo zakomponované v šachovnici
• Tištěný a elektronický program – logo v názvu turnaje
• Tištěný a elektronický program – 4 strany pro prezentaci Generálního partnera
• Tištěné a elektronické pozvánky – logo v názvu turnaje
• Tištěné a elektronické vstupenky – logo v názvu turnaje
• Turnajový roll-up – logo v názvu turnaje
• Informační roll-up – logo v názvu turnaje
• Webové stránky www.TaxisPolo.com, Facebook a Instagram – 
 logo v názvu turnaje Na vyžádání

Cena za roční partnerství



TÝMOVÝ PARTNER 2020
• 1 pólo tým hrající pod názvem Týmového partnera
• 25% sleva na partnerství pro další rok
• Turnajové vlajky – logo v sekci týmových partnerů
• 4× hlavní banner – mantinel naproti tribuně
• 2× 2 boční bannery – za každou bránou
• Velká LED obrazovka – 1 minutu opakující se videospot Týmového partnera po dobu trvání turnaje
• Velká LED obrazovka – zobrazení loga v průběhu zápasů
• Velká LED obrazovka, podstavec – logo v sekci týmových partnerů
• Reklamní stěna – logo v sekci týmových partnerů před VIP POLO Lounge, uvnitř VIP POLO Lounge a na vyhlašování vítězů
• Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge o rozměru 2 × 2 m
• 10× vstup do VIP POLO Lounge s vlastním VIP stolem
• Fotostěna – logo zakomponované v šachovnici
• Tištěný a elektronický program – logo v sekci týmových partnerů
• Tištěný a elektronický program – 2 strany pro prezentaci Týmového partnera
• Tištěné a elektronické pozvánky – logo v sekci týmových partnerů
• Tištěné a elektronické vstupenky – logo v sekci týmových partnerů
• Turnajový roll-up – logo v sekci týmových partnerů
• Webové stránky www.TaxisPolo.com, Facebook a Instagram – logo v sekci týmových partnerů

Na vyžádání

Cena za roční partnerství



taxis gold partner 2020
• 20% sleva na partnerství pro další rok
• 1× logo na každé brankové tyči
• 1× vlastní vlajka za brankou
• Turnajové vlajky – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• 3× hlavní banner – mantinel naproti tribuně
• 2× 1 boční banner – za každou bránou
• Velká LED obrazovka – 30 vteřin opakující se videospot Taxis Gold partnera po dobu trvání turnaje
• Velká LED obrazovka – zobrazení loga v průběhu zápasů
• Velká LED obrazovka, podstavec – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• Reklamní stěna – logo v sekci Taxis Gold partnerů před VIP POLO Lounge, uvnitř VIP POLO Lounge a na vyhlašování vítězů
• Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge o rozměru 2 × 2 m
• 8× vstup do VIP POLO Lounge
• Fotostěna – logo zakomponované v šachovnici
• Tištěný a elektronický program – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• Tištěný a elektronický program – 1 strana pro prezentaci Týmového partnera
• Tištěné a elektronické pozvánky – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• Tištěné a elektronické vstupenky – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• Turnajový roll-up – logo v sekci Taxis Gold partnerů
• Webové stránky www.TaxisPolo.com, Facebook a Instagram – logo v sekci Taxis Gold partnerů

Na vyžádání

Cena za roční partnerství



TAXIS SILVER PARTNER 2020
• 15% sleva na partnerství pro další rok
• 1× vlastní vlajka u hrací plochy
• Turnajové vlajky – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• 2× hlavní banner – mantinel naproti tribuně
• 2× 1 boční banner – za každou bránou
• Velká LED obrazovka – 25 vteřin opakující se videospot Taxis Silver partnera po dobu trvání turnaje
• Velká LED obrazovka – zobrazení loga v průběhu zápasů
• Velká LED obrazovka, podstavec – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• Reklamní stěna – logo v sekci Taxis Silver partnerů před VIP POLO Lounge, uvnitř VIP POLO Lounge a na vyhlašování vítězů
• Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge o rozměru 2 × 2 m
• 6× vstup do VIP POLO Lounge
• Fotostěna – logo zakomponované v šachovnici
• Tištěný a elektronický program – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• Tištěný a elektronický program – 1 strana pro prezentaci Silver partnera
• Tištěné a elektronické pozvánky – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• Tištěné a elektronické vstupenky – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• Turnajový roll-up – logo v sekci Taxis Silver partnerů
• Webové stránky www.TaxisPolo.com, Facebook a Instagram – logo v sekci Taxis Silver partnerů

Na vyžádání

Cena za roční partnerství



Taxis Bronze Partner 2020
• 10% sleva na partnerství pro další rok
• Turnajové vlajky – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• 1× hlavní banner – mantinel naproti tribuně
• 1 boční banner za bránou
• Velká LED obrazovka – 20 vteřin opakující se videospot Taxis Bronze partnera po dobu trvání turnaje
• Velká LED obrazovka, podstavec – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• Reklamní stěna – logo v sekci Taxis Bronze partnerů před VIP POLO Lounge, uvnitř VIP POLO Lounge a na vyhlašování vítězů
• 4× vstup do VIP POLO Lounge
• Fotostěna – logo zakomponované v šachovnici
• Tištěný a elektronický program – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• Tištěné a elektronické pozvánky – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• Tištěné a elektronické vstupenky – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• Turnajový roll-up – logo v sekci Taxis Bronze partnerů
• Webové stránky www.TaxisPolo.com, Facebook a Instagram – logo v sekci Taxis Bronze partnerů

Na vyžádání

Cena za roční partnerství



Položky Generální partner 2020 Týmový partner 2020 Taxis Gold Partner 2020 Taxis Silver Partner 2020 Taxis Bronze Partner 2020

Jméno partnera v názvu akce l

Hrající tým l l

Logo na všech dresech l

Sleva pro další rok 30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

Logo na dece pod sedlem každého koně l

Logo na brankové tyči l l

Vlastní vlajka u hrací plochy 4 v rozích 1 za brankou l

Turnajová vlajka – logo l l l l l

Hlavní bannery – mantinel naproti tribuně 6 4 3 2 1

Boční bannery – za každou bránou 2× 3 2× 2 2× 1 2× 1 1× 1

Sleva na dokoupení dalších bannerů 75 % 75 % 50 % 25 % 20 %

Vlastní videospot na velké LED obrazovce 1,5 minuty 1 minuta 30 vteřin 25 vteřin 20 vteřin

Zobrazení loga na LED obrazovce při hře l l l l

Podstavec velké LED obrazovky – logo l l l l l

Reklamní stěna – logo v názvu turnaje l

Reklamní stěna – logo l l l l l

Promo plocha v rámci VIP POLO Lounge 3 × 3 m 2 × 2 m 2 × 2 m 2 × 2 m

Počet vstupů do VIP POLO Lounge 10 + VIP stůl 10 + VIP stůl 8 6 4

Fotostěna – logo v názvu turnaje l

Fotostěna – logo l l l l l

Prezentace v programu turnaje 4 strany 2 strany 1 strana 1/2 strana

Veškeré ostatní materiály – logo v názvu turnaje l

Webové stránky www.TaxisPolo.com, 
Facebook a Instagram l l l l l

Veškeré ostatní materiály – logo l l l l l

Počet partnerů 1 3–5 2 4 8

Cena bez DPH Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání



Meber of

PARTNEŘI TAXIS POLO 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Těšíme se, že podpoříte koňské pólo a TAXIS POLO ACADEMY!

Kontakt: Karel Knetl, CEO Hustá pěna, s. r. o., +420 724 444 123, karel.knetl@hustapena.cz

www.TaxisPolo.com/TaxisPolo/TaxisPolo

ÚNOR 2020 ČERVEN 2020 Škola koňského póla 
nejen pro děti

SRPEN 2020

https://www.instagram.com/taxispolo/
https://www.facebook.com/taxispolo/

