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Čo je Nitrianska
šípkarská liga

| krajská nitrianska liga v steelových šípkach
| vznikla v roku 2009
| hracie priestory: Pub Zvonica, Kozmonautov 3, Chrenová, Nitra
    Pub 33, Štefánikova 33, Pešia zóna, Nitra
| čas: týždenne - každý štvrtok od 17.20 hod.
| návštevnosť: 30 hráčov na kolo
| súťaže: Nitrianska šípkarská liga jednotlivcov
  Nitrianska šípkarská liga minidružstiev



Mediálna 
propagácia

| reklamné predmety - kalendáre, kostýmy, tričká, dresy, polokošele
| mediálna propagácia - Rádio Max, TV Nitrička, Televízia Central
| tlačená propagácia - týždenníky sieti MY, ECHO, Arriva Nitra, Mesto Nitra, 

nitrianske internáty a školy
| internetová propagácia: www.sipkynitra.sk. www.mojanitra.sk, 
 www.facebook.com/sipkynitra



| Nitrianska 
šípkarská liga 

združuje hráčov 
na špičkovej 

slovenskej úrovni, 
medzi hlavné 
hviezdy, ktoré 

sú pravidelnými 
účastníkmi patria:

Miloš Bédy - 
Vicemajster Slovenska 

v Družstvách 2015
Juraj Vindiš - 

Majster Slovenska 
v Družstvách 2016, 

slovenská jednotka 2017
Martina Sulovská - 

Majsterka sveta 2015 
v elektronických šípkach



| viziblita Vašej firmy pred cieľovou skupinou
| umiestnenie loga Vašej spoločnosti na všetkých tlačovinách 
 a internetovej stránke www.sipkynitra.sk ako zlatý alebo strieborný partner
| umiestnenie loga Vašej spoločnosti na dresoch hráčov
| umiestnenie loga alebo reklamy priamo na hlavnom hracom stagei (dodanie v 

PDF, výroba reklamy v našej réžii)
| umiestnenie vlastného promostánku alebo predaja priamo na turnajoch, 

promo akcie na veľkých turnajoch

Prečo sa stať
partnerom



Výdaje

| propagácia
| prenájom priestorov
| nákup terčov každú sezónu, hracích stageov, písacích tabuliek a spotrebného 

materiálu súvisiaceho s turnajmi a organizáciou
| trofeje a finančné výhry na konci sezóny pre víťazov
| cestovné a ubytovacie náklady pre hráčov klubu Dart Club Nitra
| štartovné pre hráčov klubu Dart Club Nitra
| finančné ohodnotenie pre hráčov klubu Dart Club Nitra na Majstrovstvách 

Slovenska a Majtrovstvách Európy





kontakt

| veľmi radi Vám poskytneme viac informácii

Občianske združenie Dart Club Nitra
ičo: 42201047

Slovakia
Mgr. Jaroslav Oprala
+421 903 952 398
sipkynitra@gmail.com

Austria / Germany
Radim Drinka
+43 664 88915659
radimdrinka@gmail.com

| wwww.sipkynitra.sk


