RED OAK Golf Club
ponuka na spoluprácu

Predstavenie RED OAK Golf Club
• RED OAK je golfový rezort poskytujúci komplexné zázemie pre hráčov.
Kombinuje unikátne prostredie, nadštandardné služby a 18 jamkové ihrisko
rešpektujúce najvyššie štandardy.
• Golfové ihrisko RED OAK bolo sprístupnené verejnosti 26.08.2017 a do
plnej prevádzky s reštauráciou je otvorená od júna 2018.

• Súčasťou projektu je taktiež klubový dom, ktorý je dominantou celého
rezortu a poskytuje nadštandardné zázemie, reštauráciu s
kombinovanou kapacitou pre 220 hostí, priestory pre súkromné akcie,
vzdelávacie a školiace programy, golfový obchod a kancelárie.
• Výnimočnosť rezortu spočíva najmä v jeho rozlohe (89ha), zasadeniu do
prírodného vlnitého reliéfu, a nezabudnuteľných výhľadov na okolitú
krajinu a historické pamätihodnosti.
• Okolie golfového ihriska bude rozšírené o rezidenčnú zónu s viac než 340
parcelami. Lokalita sa tak vďaka krásnej prírode, nadštandardnej
infraštruktúre a skvelej dostupnosti stane už čoskoro atraktívnym
miestom pre život.
Víziou golfového rezortu RED OAK je stať sa preferovaným
miestom pre obyvateľov regiónu poskytovaním prvotriednych
služieb a vytvorením nadštandardných podmienok pre širokú
golfovú verejnosť.
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Unikátny projekt v regióne
• Výstavba rezortu začala 1.7.2015
• Od roku 2018 je plánom rezortu oslovovať široké
spektrum cieľových skupín ponúkajúc služby vo
vysokej kvalite
• Reštaurácia v Club House je v plnej celoročnej
prevádzke od začiatku sezóny 2018 s ambíciou byť
medzi najlepšími a najvyhľadávanejšími
reštauráciami v regióne
• Celková investícia do golfového ihriska a Club House
presiahla sumu 6 miliónov EUR
• Do budúcna sa uvažuje o ďalších investíciach do
vybudovania wellness centra, ubytovacích kapacít,
nových športovísk, ...
• Predaj pozemkov určených na individuálnu výstavbu a
hotových domov v okolí golfového ihriska RED OAK
je plánovaný na jar 2019 čím sa vytvorí atraktívny
projekt unikátnej rezidenčnej zóny
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Možnosti spolupráce s RED OAK Golf Club
• Ponúkame jedinečnú možnosť prezentácie Vašej spoločnosti v exkluzívnom prostredí
golfového ihriska
• Staňte sa súčasťou unikátneho projektu so zásahom na široký región!
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Reklamné partnerstvo s
RED OAK Golf Club

Propagácia spoločnosti v atraktívnom prostredí
Zvýšenie image a povedomia spoločnosti
Oslovenie nových klientov
Priaznivé prostredie pre rozvoj podnikateľskej
činnosti
• Získanie podnikateľského vplyvu v regióne s
možnosťou nadviazania nových kontaktov
• Podiel na rozvoji unikátneho projektu v celom
regióne
• Možnosti reklamného partnerstva:
1. Generány partner
2. Hlavný partner
3. Partner jamky
4. Partner
5. Individuálne partnerstvo
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Prenájom golfového ihriska
RED OAK pre súkromné účely

• Možnosť prenájmu golfového ihriska pre
uzavretú spoločnosť, prenájmu iba určitej časti
alebo poskytnutie reštauračných priestorov pre
súkromné účely (teambuilding, firemné stetnutia,
business meeting, atď).
• Organizácia turnaja pre skúsených i nových
hráčov
• Kompletné pripravenie ihriska a vyhodnotenie
turnaja
• Usporiadanie doprovodných akcií pre hráčov
rovnako aj pre nehráčov golfu
• Poskytnutie reklamných priestorov na
prezentáciu spoločnosti
• Zabezpečenie občerstvenia a cateringu
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Možnosti reklamného partnerstva 1/3

1. Generálny partner
Exkluzívne partnerstvo s rezortom vyhradené pre jedného partnera na rok 2019
Rozsah ponúkanych priestorov a benefitov:
• Partner jamky podľa vlastného výberu
• Obojstranný baner pri odpalisku 60 x 30cm
• Vlajka jamky 20 x 30cm
• Reklamný baner na centrálnej tabuli pri vstupe 160 x 25cm
• Reklamný baner pri greene 18.jamky
• Reklamý baner na golfových autíčkach 20 x 30 cm, VIP pozícia
• Logo na scorecard (cca 13 000 kusov na sezónu)
• Logo na birdiecard
• Reklamný baner na parkovisku 400 x 150 cm, VIP pozícia
• Prenájom klubových priestorov pre súkromné účely
• 30x voľné gree fee
• 30x voľné golfové autíčko

V prípade objednávky reklamnej spolupráce na 2 roky
získate zakúpený reklamný priestor v druhom roku so zľavou 10% !
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Možnosti reklamného partnerstva 2/3

2. Hlavný partner
Exkluzívne partnerstvo s rezortom vyhradené pre dvoch partnerov na rok 2019
Rozsah ponúkanych priestorov a benefitov:
• Partner jamky podľa vlastného výberu
• Obojstranný baner pri odpalisku 60 x 30cm
• Vlajka jamky 20 x 30cm
• Reklamný baner na centrálnej tabuli pri vstupe 80 x 25cm
• Reklamý baner na golfových autíčkach (10x), 15 x 20cm
• Logo na scorecard (cca 13 000 kusov na sezónu)
• Reklamný baner na parkovisku 300 x 150 cm
• Prenájom klubových priestorov pre súkromné účely
• 15x voľné gree fee
• 15x voľné golfové autíčko

V prípade objednávky reklamnej spolupráce na 2 roky
získate zakúpený reklamný priestor v druhom roku so zľavou 10% !
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Možnosti reklamného partnerstva 3/3

3. Partner Jamky
Rozsah ponúkanych priestorov a benefitov:
•
•
•
•
•
•

Obojstranný baner pri odpalisku 60 x 30cm
Vlajka jamky 20 x 30cm
Logo na scorecard (cca 13 000ks)
Reklamný baner na parkovisku 200 x 100cm
5x voľné gree fee
5x voľné golfové autíčko

4. Partner
• Obojstranný baner na cvičných plochách driving range 120 x 55cm
• Reklamný baner na parkovisku 200 x 100cm
• 3x voľné green fee
• 3x voľné golfové autíčko

5. Individuálna reklamná spolupráca
Možnosti individuálnej reklamy:
• Veľkoplošný sieťový reklamný baner na
driving range 1 200 x 200 cm
• Obojstranný baner na cvičných plochách driving range 120 x 55cm
• Reklama na driving range loptičkách
12 000 ks (2 roky)
• Reklamný priestor na scorecard
(A6, cca 13 000ks)
• Reklamný baner na parkovisku 200 x 100cm
• Reklamný baner na parkovisku 100 x 100cm
• Možnosť pomenovania klubovej HCP túry
• Možnosť vystavenia produktu pred
Club House a v Club House

V prípade objednávky reklamnej spolupráce na 2 roky
získate zakúpený reklamný priestor v druhom roku so zľavou 10% !
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Zhrnutie ponúk spolupráce

Obojstranný baner s popisom jamky pri odpalisku 60 x 30cm
Vlajka jamky 20 x 30cm
Reklamný baner na centrálnej tabuli pri vstupe 160 x 25cm

Generálny
Partner *

Hlavný
Partner **

Partner
Jamky

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Veľkoplošný reklamný baner na driving range 1 200 x 200cm

✓
✓

4 500 €

Reklama na driving range loptičkách 12 000 ks (2 roky)
Reklamný baner na golfových autíčkach 20 x 30cm VIP

8 000 €

✓
✓

Reklamný baner na golfových autíčkach 15 x 20cm (10 ks)
Reklamný priestor na scorecard (A6, cca 13 000ks)
Logo na scorecard (cca 13 000ks)
Logo na birdiecard
Reklamný baner na parkovisku – VIP pozícia, 400 x 150 cm

5 000 €

✓
✓
✓

✓

✓

✓ (300 x150cm)
✓

Reklamný baner na parkovisku 200 x 100cm

✓

2 000 €

Reklamný baner na parkovisku 100 x 100cm

1 200 €

✓

Obojstranný baner na cvičných plochách - driving range 120 x 55cm
Prenájom klubového priestoru pre súkromné účely
Voľné green fee + golfové autíčko

Cena partnerstva na rok 2019 bez DPH

900 €

✓

✓

30 + 30 ks

15 + 15 ks

5 + 5 ks

3 + 3 ks

25 000 €

15 000€

5 000 €

2 600 €

Možnosť pomenovania klubovej HCP túry

dohodou

Možnosť vystavenia produktu pred Club House a v Club House

dohodou

* 1 Generálny Partner na rok2019
** Max. 2 Hlavní Partneri na rok2019

Individuálna
Reklama

✓

Reklamný baner na centrálnej tabuli pri vstupe 80 x 25cm
Reklamný baner pri greene 18.jamky

Partner

Ceny sú uvedené bez DPH na 1 rok )
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Ďakujeme Vám za zváženie ponuky.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme
detailné informácie pri osobnom stretnutí.

Pavel Vravko
pavel.vravko@redoakgolf.sk
+421 903 425 228
www.redoakgolf.sk

