
 

 

 

Věc: EASI CUP 2022…jedna hra, jedna duše!!!   

Fotbalový turnaj pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Osvětová kampaň pro širokou 
veřejnost. 

Dobrý den,  

dovolujeme si na Vás obrátit s nabídkou spolupráce na sportovně-osvětové události nejen pro lidi se 
zkušeností s duševním onemocněním s názvem EASI CUP 2022…jedna hra, jedna duše!!! Fotbalový 
turnaj, stejně tak jako osvětovou kampaň, pořádá FOKUS Vysočina ve spolupráci s evropskými 
organizacemi E. A.S. I. a ENALMH ve dnech 11. až 16. července 2022 v Pelhřimově. Patronem akce je 
kapitán české reprezentace a klíčový hráč West Ham United Tomáš Souček. 

Co potřebujeme    

Hledáme partnery, kteří nám pomohou: 

• Finančně – libovolně vysokou částkou 

• Věcně – potřebujeme trika pro hráče s potiskem turnaje, informační a propagační poutače, 
kosmetické balíčky pro hráče, drobné zdravé občerstvení pro hráče během turnaje, zajištění pitného 
režimu pro hráče během turnaje i během večírku, zajištění cateringu během turnaje i slavnostního 
vyhlášení – jídlo/víno/pivo/káva/voda, vybavení – stan/nábytek,  

 

Co nabízíme 

Za podporu v hodnotě nad 100.000 Kč – generální partner  

logo na webu turnaje – logo pod nadpisem Generální partner; • 5 postů na FB stránce turnaje; • Logo 
na roll-up na podiu během turnaje, slavnostního vyhlášení turnaje a v průběhu turnaje hvězd v sekci 
generální partner; •Neformální setkání s patronem turnaje Tomášem Součkem (pan Souček přislíbil 
jedno setkání v průběhu organizace celé akce, datum potvrdíme); •čestné místo na slavnostním 
vyhlášení turnaje 15. července 2022; •Možnost účastnit se turnaje hvězd dne 15. července 2022; 
•logo na všech materiálech turnaje;   

Za podporu v hodnotě do 100.000 Kč – hlavní partner  

logo na webu turnaje pod nadpisem Hlavní partner; •3 posty na FB stránce turnaje; •Logo na roll-up 
na podiu během turnaje, slavnostního vyhlášení turnaje a v průběhu turnaje hvězd v sekci hlavní 
partner; •Neformální setkání s patronem turnaje Tomášem Součkem (pan Souček přislíbil jedno 
setkání v průběhu organizace celé akce, datum potvrdíme ); •čestné místo na slavnostním vyhlášení 
turnaje 15. července 2022; •Možnost účastnit se turnaje hvězd dne 15. července 2022 ; •logo na 
všech materiálech turnaje;  

 



 

 

 

Za podporu v hodnotě do 50.000 Kč – významná podpora  

logo na webu turnaje pod nadpisem Významnou podporu poskytli; •post na FB stránce turnaje; 
•Logo na roll-up na podiu během turnaje, slavnostního vyhlášení turnaje a v průběhu turnaje hvězd v 
sekci významná podpora; •Neformální setkání s patronem turnaje Tomášem Součkem (pan Souček 
přislíbil jedno setkání v průběhu organizace celé akce, datum potvrdíme); •čestné místo na 
slavnostním vyhlášení turnaje 15. července 2022; •Možnost účastnit se turnaje hvězd dne 15. 
července 2022; •logo na všech materiálech turnaje;  

 

Za podporu v hodnotě od 5.000 do 10.000 Kč – podpora 

logo na webu turnaje pod nadpisem Podporu poskytli; • post na FB; •Logo na roll-up na podiu během 
turnaje, slavnostního vyhlášení turnaje a v průběhu turnaje hvězd v sekci podpora; •čestné místo na 
večírku dne 15. července 2022;   

 

 

Budeme samozřejmě vděční i všem dárcům, kteří podpoří turnaj částkou nižší než 5.000 Kč a 
uvedeme jejich jméno pod logy partnerů na webu turnaje.  

 

Věříme, že jste dočetli až sem a těšíme se na zprávu, zda do toho jdete s námi.  

 

Za realizační tým Vás zdraví a těší se na spolupráci 

Bc. Jan Drobný 

Manažer akce EASI CUP 2022…jedna hra, jedna duše!!! 

Tel. 777 800 410; email: easi.cup@fokusvysočina.cz 

 

 


