
 

 
 

 

Cenník reklamných plôch 
 

 

 

 

 
 

Ceny sú uvedené vrátane DPH a iba za prenájmy reklamných plôch. 

V prípade požiadaviek na ich výrobu vám cenovú kalkuláciu zašleme vopred. 

 

 
marketing@golfinter.sk 

PARTNERSTVO OTVORENÝCH TURNAJOV POPIS POČET CENA v € 

Grand Prix Black Stork, 
10 turnajov počas sezóny 

vlastný názov tour, reklamné plochy na 
ihrisku/indoor bare a stánok/stôl počas 
tour, 2 hracie miesta na každom turnaji 

 
1 

 
3 500 

Grand Prix Black Stork 
- 1 turnaj v priebehu sezóny 

vlastný názov turnaja, reklamné plochy 
na ihrisku/indoor bare a stánok/stôl po- 
čas vybraného turnaja, 2 hracie miesta 

 
1 

 
550 

O pohár prezidenta LGK 
reklamné plochy na ihrisku/indoor bare a 
stánok/stôl počas turnaja, 2 hracie miesta 

1 700 

HCP TOUR, 15 turnajov počas sezóny 
vlastný názov turnaja, stánok/stôl počas 
tour a 1 hracie miesto na celej tour 

1 1 900 

HCP tour, 4 turnaje v týždni 
Vlastný názov turnaja, stánok/stôl počas 
turnajov a 1 hracie miesto na turnajoch 

1 900 

HCP turnaj v týždni 
vlastný názov turnaja, stánok/stôl počas 
turnaja a 1 hracie miesto 

1 250 

HCP turnaj cez víkend 
vlastný názov turnaja, stánok/stôl počas 
turnaja 1 hracie miesto 

1 400 

PREZENTÁCIA POČAS TURNAJA 
   

osobná prezentácia 
stôl počas turnaja od rána do večera 
(indoor,  lobby, resp. „námestičko“) 

1 170 

banner pri golfovej recepcii 
od rána do večera, do veľkosti 1 x 2 m 
(pri väčších pomerná časť) 

1 90 

REKLAMNÉ PLOCHY 
   

 
Exkluzívny partner jamky 

reklamné plochy od odpaliska ku 
vybranej jamke a vlajke, 2 ročné hracie 
prenosné fee 

 
1 

 
9 000 

banner pri odpaliskách jamiek 
plocha 27 x 45 cm pri odpaliskách, 
cena za mesiac 

1 100 

banner pri golfových autíčkach plocha 2,5 x 1,1 m, cena za mesiac 1 150 

banner na golfovom ihrisku podľa výberu plocha 1 m2, cena za mesiac 1 150 

banner na golfovom ihrisku pri odpaliskách plocha 1 m2, cena za 1 deň 1 30 

beachflagy cena za mesiac 1 100 

billboard 
pri hlavnej cestnej komunikácii 
V.Lomnica-T.Lomnica, cena za mesiac 

1 150 

Promo auto / výstavná plocha  
6x3m výstavná plocha pred 
Hotelom International 

1 400  

score karty 
reklamná  plocha cca 5 cm2, 
cena za celú sezónu 

1 1 500 

birdiebook 
reklamná plocha  8 x 13,5 cm 
(1 strrana), náklad 500 ks za sezónu 

1 1 500 

newsletter LGK 
reklamná a „redakčná“ plocha 
formátu A4, cena v 1 vydaní 

1 1 500 

www.golftatry.sk 
reklamný banner na webovskej 
stránke, cena za mesiac 

1 500 

 
 

  

INŠTALÁCIA NA VLASTNÉ NÁKLADY   

od 1.januára 2021  

http://www.golftatry.sk/

