
Partnerská nabídka



jsme hokejový klub Univerzity Palackého  
v Olomouci a působíme v Evropské univerzitní 
hokejové lize (EUHL). Sezona 2018/2019 je naší 
druhou ve zmíněné soutěži, a jelikož v té první 
jsme sobě i ostatním dokázali, že tento projekt má 
potenciál a smysl, hledáme partnery, kteří by nám 
pomohli potenciál univerzitního hokejového klubu 
dále rozvinout.

Náš klub byl založen roku 2016 v Olomouci  
z iniciativy několika studentů Univerzity Palackého. 
Z počáteční utopie nakonec skutečně vzešel 
tým, který od roku 2017 reprezentuje nejen více 
než 22 000 studentů Univerzity Palackého, ale  
i město Olomouc a Olomoucký kraj. Jsme historicky 
první a prozatím jediný univerzitní hokejový klub 
v Olomouckém kraji. Reprezentujeme nejen 
na poli EUHL, ale i na Českých akademických 
hrách, vrcholících Akademickým mistrovstvím 
České republiky a dalších sportovních i kulturně 
společenských akcích.

Z názvu EUHL je patrné, že se jedná o soutěž 
mezinárodního formátu. Během soutěžního roč-
níku se potkáváme se soupeři z Polska, Maďar-
ska, Slovenska a samozřejmě z České republiky  
a vybraní reprezentanti dokonce s výběry USA  
či Ruska.

Protože v podmínkách klasického hokejového klu-
bu je vrcholový hokej a vysokoškolské studium 
velmi obtížně slučitelné, nabízíme studentům jedi-
nečnou možnost tzv. duální kariéry a ztotožňujeme  
se tím s připravovaným projektem UP, kdy mohou 
studenti v období dospívání vedle vysokoškolské-
ho studia rozvíjet svůj sportovní talent a pokračovat  
ve sportovní kariéře.

Projekt University Shields Olomouc ale není pou-
ze o hokeji či studiu. Účastníme se nejrůznějších 
sportovních, kulturně společenských či charitativ-
ních akcí. Snažíme se tak pomáhat druhým i sobě, 
rozvíjet se, sbírat zkušenosti, navazovat nové 
vztahy a spolupracovat, vytvářet možnosti praxe  
a zdokonalování se. Shields totiž není pouze hoke-
jový tým. Trenéři, fyzioterapeuti, zdravotníci, kusto-
di, fotografové, kameramani, novináři, manažeři  
a další. Ti všichni se starají o celkový chod našeho 
klubu, čítajícího přes 60 členů. Věříme, že vytvářet 
možnosti duální kariéry a praxe pro studenty, mož-
ná právě Vaše budoucí zaměstnance, je cesta, kte-
rá má smysl.

I proto si dovolujeme Vás oslovit a nabídnout Vám 
možnost, sdílet tuto naši ideu a podílet se na ní ni-
koliv formou sponzorství, nýbrž formou skutečného  
a plnohodnotného marketingového partnerství. 
Jsme přesvědčeni, že náš projekt má smysl!

Těšíme se na spolupráci!

Vážení sportovní přátelé
hokejového klubu University Shields Olomouc,



Shields save the life – charitativní činnost

Shields pomáhají
Nelze vždy jen brát, často je zapotřebí i dávat. 
Tímto heslem se v našem univerzitním hokejovém 
klubu řídíme. Proto se v hojném počtu zapojujeme 
do různých charitativních a dobročinných akcí, jako 
je např. Movember či darování krve v olomoucké  
Fakultní nemocnici. 

Během listopadu 2017 jsme poctivě pěstovali  
kníry jako výraz podpory hnutí Movember. Do něj 
jsme jako členové finančně přispívali a zároveň 
jsme hnutí věnovali kompletní částku, vybranou na 
vstupném během utkání s Academics Pilsen, které 
se neslo v duchu podpory této nadace pro podporu 
boje proti rakovině prostaty a celkovém povědomí  
o zdraví mužů.

Během podzimu téhož roku se podstatná část týmu 
zúčastnila akce Daruj krev s rektorem, která probí-
há za spolupráce Univerzity Palackého a Fakultní 
nemocnice v Olomouci. Pro spoustu z nás to byla 
první zkušenost s darováním krve. 

Nejen zmíněné akce se setkaly jak v klubu tak 
na veřejnosti s velice pozitivním ohlasem, tudíž  
rozhodně nebyly naše poslední a naším záměrem 
je toto v budoucnu pravidelně opakovat.



Média + statistiky

Statistika facebookové stránky 
University Shields Olomouc

• 1112 sledujících 
• 285 430 lidí celkový dosah příspěvků 
• 110 000 lidí celkový dosah událostí
• 25 zemí, ze kterých je stránka sledována

Statistika instagramové stránky 
University Shields Olomouc

• 26 307 lidí celkový dosah      
  příspěvků        
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Věkové složení
fanoušků

13–17
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25–34
35–44
45–54
55–64

65+



Logo Vaší firmy umístíme na

• Helmu
• Reklama na mantinelu 
• Vstupenky VIP – reklama na vstupenky
• Plakáty a letáčky po městě Olomouc
• Promo video – vlastní záběr s logem 3–4 vteřiny 
• Oficiální webové stránky
• Sociální sítě – Facebook, Instagram 
• Univerzitní média – UP Air, tisk, obrazovky

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na míru

Generální partner 



Logo Vaší firmy umístíme na

• Dres 
• Plakáty po městě Olomouc  
• Promo video – záběr s logy firmy hlavních sponzorů  
  3–4 vteřiny
• Oficiální webové stránky  
• Sociální sítě – Facebook, Instagram 
• Univerzitní média – UP Air, tisk, obrazovky

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na míru

Hlavní partner



Logo Vaší firmy umístíme na

• Plakáty a letáčky po městě Olomouc
• Promo video – záběr s logy firmy hlavních sponzorů 
  1–2 vteřiny 
• Oficiální webové stránky
• Sociální sítě – Facebook, Instagram 
• Univerzitní média – UP Air, tisk, obrazovky

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na míru

Hrdý partner



Logo Vaší firmy umístíme na

• Předzápasové dresy

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na míru

Partner



Logo Vaší firmy umístíme na
• Oficiální webové stránky

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na míru

Dárce



Partneři

BOX FOR KING


