Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske
Rok (na ktorý sa projekt
podáva)

2019

Názov projektu

Podpora marketingu ŠK Harvard Partizánske

Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa

Športový klub Harvard Partizánske

Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

42018846
Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske
Dušan Ďuríček
908790660
harvard.partizanske@gmail.com
Partizánske

Cieľom projektu je podpora marketingu a PR Športového klubu
Harvard Partizánske formou viacerých nástrojov, ktoré by boli
Stručný popis projektu,
postupne prezentované našim hráčom a hráčkam, členom,
očakávaný výsledok/prínos
sympatizantom ale aj širokej verejnosti. Chceli by sme nadviazať na
pre komunitu
10 rokov činnosti a priblížiť ľuďom fungovanie nášho športového
kubu a priblížiť florbal ako taký.

Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Výsledkom projektu by bolo profesionálne natočené a spracované
video zachytávajúce tréningy, zápasy, turnaje, vyjadrenia hráčov a
komplexne by odprezentovalo klub. Ďalej by sme radi vydali bulletin
k nadchádzajúcej sezóne, ktorý by obsahoval informácie o všetkých
kategóriách v našom klube, priniesol by aktuálne informácie a
pripravované novinky. V neposlednom rade by sme sa radi zamerali
na prípravu fanzóny formou produktov určených pre fanúšikov s
klubovým motívom. Vyrobné by boli banery a fotostena ako základ
pre natáčanie predzápasových a pozápasových vyjadrení hráčov a
trénerov. Postupne chceme zápasy zo športovej haly vysielať aj
online, a tak by sme vďaka týmto financiám dokázali zlepšit
technické zabezpečenie klubu tak, aby bol zabezpečený plynulý
prenos zo zápasu.

Spolupráca s firmou, ktorá bude vyhotovovať video, písanie článkov a
Popis účasti predkladateľa zbieranie informácií potrebných k zhotoveniu bulletinu, výber a
objednávka produktov s klubovým motívom, návrh reklamných
na realizácii
predmetov.
Prehľad rozpočtových položiek:

Popis výdavku

Názov položky

Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

Video

Vyhotovenie profesionálneho videa

800

800

Tlač bulletinu

400 kss bulletin

200

200

Fan zóna

predmety s klubovým motívom

300

300

Technická podpora

videokamera

400

400

Reklamné systémy

roll up 2 ks, fotostena

300

300

Suma spolu
2000
Poznámka.: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

2000

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?

