ZBER MEDAILÍ

2022

ČO JE ZBER MEDAILÍ?

» Združenie priateľov športu,

rekreačného behu, cyklistiky
a turistiky.

» Tri organizované

bežecké podujatia a štyri
celoslovenské výzvy.

» Nové zážitky, priateľstvá
a zaujímavé výhry.

AKTIVITY A CIELE
Podporujeme našich členov nielen v ich zdravom životom štýle, ale motivujeme
ich k tomu, aby podporili iné charitatívne podujatia (iných organizátorov) svojou,
čo možno najpočetnejšou, účasťou a medializáciou našimi prostriedkami.
Zber medailí sa snaží svojim členom
za každých okolností pripraviť také
podmienky, aby pre nich boli spoločné
aktivity motivujúce a hodnotné. Z členstva
im plynie množstvo benefitov.
Organizujeme aj niekoľko vlastných
športových a bežeckých podujatí.
Niektoré z nich sú určené pre verejnosť,
niektoré len pre našich členov.
Organizujeme aj eventy a športové dni
pre krízové centrá či detské domovy.

VYTVORILI SME BEŽECKÚ RODINU
piaty rok je prvoradým cieľom projektu spájať ľudí s rovnakým nadšením pre šport
» Už
a hlavne beh. Poskytnúť im tímovú základňu, ktorá je pre nich motiváciou a ponúka podporu
pri napredovaní v plnení ich cieľov. Oceniť ich rozhodnutie venovať sa zdravému životnému
štýlu a športu a posilniť ich vôľu vo svojom rozhodnutí vytrvať aj naďalej.

tímové prostredie, v ktorom každý člen cíti spolupatričnosť, vlastnú výnimočnosť,
» Vytvárame
a tiež možnosť osobnej sebarealizácie. Tím s pestrým vekovým zastúpením ponúka
detským bežcom pozitívne vzory, ktoré môžu sledovať a starším bežcom motiváciu plynúcu
z mladého kolektívu.

bežci si boli navzájom obrovskou motiváciou v dosahovaní stále lepších výsledkov
» Naši
a nových cieľov. Medzi mnohými z nich vznikli priateľstvá, ktoré prerástli hranice projektu.
V tíme vládne jedinečná a rodinná atmosféra.

AKÝ JE PRINCÍP ZBERU MEDAILÍ
Zberu medailí 2022 sa zaregistrujú a vytvoria si konto
» Účastníci
na www.zbermedaili.sk.

» Využívajú účastnícke výhody Zberu medailí a hrajú o množstvo cien.
čase trvania sa zúčastňujú behov, ktoré sú súčasťou Zberu
» Va svoje
výsledky zaznamenávajú do vytvoreného konta.
Zber medailí prebieha spolu so sprievodnými aktivitami,
» Celý
súťažami, výzvami a tímovými stretnutiami, ktoré sú pripravené
pre všetkých účastníkov.

sa Zberu medailí zúčastňujú ako jednotlivci
» Bežci
a súčasne sa môžu zúčastniť aj súťaže tímov.

MÔŽETE NÁS PODPORIŤ
hlavných partnerov, ktorí nám finančným príspevkom pomôžu s organizáciou,
» Hľadáme
propagáciou a realizáciou Zberu medailí 2022 na Slovensku.
mediálnych partnerov, ktorí nám venujú mediálny priestor v akomkoľvek
» Hľadáme
objeme, vďaka ktorému sa o Zbere medailí dozvie čo najviac bežeckých nadšencov, ktorých
motivujeme a čo najviac organizátorov bežeckých podujatí, ktorých podujatia podporíme.

produktových partnerov, ktorí venujú vecné ceny pre víťazov nielen
» Hľadáme
hlavných kategórií, ale prispejú svojimi produktami alebo venovanými službami
k zatraktívneniu všetkých sprievodných súťaží, výziev a iných aktivít.

V ZÁVISLOSTI OD INDIVIDUÁLNEJ
DOHODY VÁM PONÚKAME:

» Inzerciu v magazíne Radar v objeme podľa vzájomnej dohody.
loga vo všetkých promomateriáloch, uvedenie loga v komunikovanom vizuále
» Umiestnenie
Zberu medailí 2022, uvedenie loga vo video-upútavkách pred začiatkom projektu (FB, Instagram, YT).
vašich služieb alebo produktov v rámci komunikácie atraktívnych cien a výhod,
» Propagáciu
ktoré budú komunikované smerom k účastníkom Zberu medailí.
komunikácia vašich služieb a produktov počas celého trvania projektu v rámci
» Pravidelná
newslettrov, a informácií o priebehu Zberu, avízo o výhrach a pripravovaných aktivitách – FB uzavretá
skupina, FB stránka, web stránka – blog, živé vysielania).

» Umiestnenie loga vo všetkých video-zostrihoch zo Zberu medailí 2021.
všetkých partnerov v pravidelných výstupoch o prebiehajúcom projekte
» Komunikácia
a tiež po jeho ukončení a odovzdaní hlavných cien.

KONTAKT
Kontakt:
Jaruš Mareková
+421 948 365 632
marekova@magazinradar.sk

» www.magazinradar.sk
» www.zbermedaili.sk

»

Ďakujeme a tešíme sa
na spoluprácu

«

