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rekordních 1092 závodníků
v 16. ročníku
více než 1500 diváků

17. ročník

MTB maraton přírodní 
rezervací Maštale

největší závod svého druhu
v Pardubickém kraji

3. června 2017





Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2017

prestižní závod horských kol malebnou krajinou přírodní rezervace 
Maštale

akci podporuje Pardubický kraj a zaštiťuje hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický

čestným hostem letošního ročníku bude český sportovec a cyklista 
Jan Smolík, vítěz Závodu míru z roku 1964, účastník Letních 
olympijských her v Tokiu a v Mexico City 

závod pro každou věkovou i výkonnostní kategorii

17. ročník Cyklo Maštale startuje z Proseče 3. června 2017

www.cyklomastale.cz





Hlavní partner 

Logo na pamětním tričku pro každého závodníka.
Exkluzivita v oboru produktů a služeb partnera 
(partnerem nebude další subjekt se stejným 
produktem či službou).
Umístění reklamy (banneru) na jednu z rozhleden 
v majetku pořadatele po celou sezónu 2017 
(návštěvnost 7 000 osob za sezónu).
Nafukovací oblouk, nafukovací reklama, atd.
Umístění banneru na hlavním pódiu v centru 
závodu.
Osobní prezentace partnera – odstartování 
závodu, patronát nad tratí, předávání cen, vložená 
soutěž, prostor v doplňkovém programu a další 
dle dohody v rámci možností pořadatele.
Propagace prostřednictvím moderátora v den 
konání akce.
Umístění promo stánku partnera v centru akce s 
působením jeho akvizičních pracovníků. 

výše plnění 70 000 Kč a více 

Zdarma startovné pro zaměstnance, rodinné 
příslušníky, přátele partnera.
Bannery v prostoru startu a cíle, na trati.
Logo na startovním čísle, na diplomech.
Logo na propagačních materiálech - plakáty, letáky, 
pozvánky, inzeráty v tisku, outdoorové a indoorové 
reklamy, doprovodné tiskoviny a na veškerých 
dalších reklamních formátech k akci.
Logo na webu závodu www.cyklomastale.cz s 
proklikem na vlastní stránky partnera.
Možnost dodání drobných propagačních materiálů k 
volné distribuci návštěvníkům a závodníkům.
Možnost poskytnutí dárků pro účastníky závodu a 
pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Další možnosti plnění ze strany pořadatele lze dohodnout.





Partner 

Exkluzivita v oboru produktů a služeb partnera 
(partnerem nebude další subjekt se stejným 
produktem či službou).
Nafukovací oblouk, nafukovací reklama, atd.
Umístění banneru na hlavním pódiu v centru 
závodu.
Osobní prezentace partnera – odstartování 
závodu, patronát nad tratí, předávání cen, 
vložená soutěž, prostor v doplňkovém programu 
a další dle dohody v rámci možností pořadatele.
Propagace prostřednictvím moderátora v den 
konání akce.
Umístění promo stánku partnera v centru akce s 
působením jeho akvizičních pracovníků.  

výše plnění 40 000 - 70 000 Kč 

Zdarma startovné pro zaměstnance, rodinné 
příslušníky, přátele partnera.
Bannery v prostoru startu a cíle, na trati.
Logo na startovním čísle, na diplomech.
Logo na propagačních materiálech - plakáty, letáky, 
pozvánky, inzeráty v tisku, outdoorové a indoorové 
reklamy, doprovodné tiskoviny a na veškerých 
dalších reklamních formátech k akci.
Logo na webu závodu www.cyklomastale.cz s 
proklikem na vlastní stránky partnera.
Možnost dodání drobných propagačních materiálů k 
volné distribuci návštěvníkům a závodníkům.
Možnost poskytnutí dárků pro účastníky závodu a 
pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Další možnosti plnění ze strany pořadatele lze dohodnout.





Propagace prostřednictvím moderátora v den konání 
akce.

Umístění promo stánku partnera v centru akce s 
působením jeho akvizičních pracovníků. 

Zdarma startovné pro zaměstnance, rodinné 
příslušníky, přátele partnera.

Bannery v prostoru staru a cíle, na trati.

Logo na startovním čísle, na diplomech.

Logo na propagačních materiálech - plakáty, letáky, 
pozvánky, inzeráty v tisku, outdoorové a indoorové 
reklamy, doprovodné tiskoviny a na veškerých dalších 
reklamních formátech k akci.

Logo na webu závodu www.cyklomastale.cz s 
proklikem na vlastní stránky partnera.

Možnost dodání drobných propagačních materiálů k 
volné distribuci návštěvníkům a závodníkům.

Možnost poskytnutí dárků pro účastníky závodu a pro 
vítěze v jednotlivých kategoriích.

Další možnosti plnění ze strany pořadatele lze dohodnout.

Partner 
výše plnění 4 000 - 20 000 Kč 

Umístění promo stánku partnera v centru akce s 
působením jeho akvizičních pracovníků. 

Zdarma startovné pro zaměstnance, rodinné 
příslušníky, přátele partnera.

Bannery v prostoru startu a cíle, na trati.

Logo na propagačních materiálech - plakáty, letáky, 
pozvánky, inzeráty v tisku, outdoorové a indoorové 
reklamy, doprovodné tiskoviny a na veškerých dalších 
reklamních formátech k akci.

Logo na webu závodu www.cyklomastale.cz s 
proklikem na vlastní stránky partnera.

Možnost dodání drobných propagačních materiálů k 
volné distribuci návštěvníkům a závodníkům.

Možnost poskytnutí dárků pro účastníky závodu a pro 
vítěze v jednotlivých kategoriích.

Další možnosti plnění ze strany pořadatele lze dohodnout.

Partner 
výše plnění 20 000 - 40 000 Kč 



Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Borská 125, Proseč
539 44

www.cyklomastale.cz

Lucie Oherová: 604 343 536, reditel@mastale.cz
ředitelka svazku, zástupce pořadatele akce

Jan Macháček: 777 119 957, starosta@prosec.cz
předseda svazku, zástupce generálního partnera akce

KONTAKTUJTE NÁS


