OMEGA OLOMOUCKÝ PLES 2022
Blíží se již devátý ročník tradičně
největší plesové společenské
události roku 2022 v našem kraji,
která se opět uskuteční v
NH Collection Olomouc
Congress
v pátek 1. dubna 2022
od 19 hodin.

PLESOVÁ UDÁLOST ROKU
Téma devátého ročníku OMEGA
Olomouckého plesu zní:

„VZPOMÍNKY I NOVINKY“.
Společně se zážitkovou gastronomií a
vizuální show vás čekají tyto hvězdy:

HVĚZDNÍ MODERÁTOŘI
Celým večerem vás provede oblíbená dvojice,
kterou dlouhodobě tvoří LUCIE BORHYOVÁ
a REY KORANTENG. Pracují spolu už přes 20
let a ostřílenější moderátorský tandem bychom
tak našli jen stěží.
Lucie si kromě moderování zahrála i v několika
seriálech a v roce 2007 se zúčastnila televizní
taneční soutěže Bailando. Několikrát obdržela
cenu Nejoblíbenější ženy TV Nova.
Rey nejprve působil jako moderátor počasí, o
čtyři roky později začal moderovat zprávy a
vypracoval se na jednoho z nejpopulárnějších
televizních hlasatelů a moderátorů.

MIRAI
Kdo by neznal hit Když nemůžeš, tak přidej? Tak právě
s touto hudební peckou prorazila mladá popová skupina
Mirai, kterou v roce 2014 založil zpěvák Mirai Navrátil s
bubeníkem Šimonem Bílým. V kapele dále působí
baskytarista Michal Stulík a kytarista Tomáš Javůrek.
V říjnu 2017 skupina vydala své první album s názvem
Konnichiwa, které obsahuje známé písně jako Cesta z
města, Chci tančit či Anděl. V anketě Český slavík 2017
kapela získala hned tři ocenění. V hlasování fanoušků
byla zvolena za Objev roku, hit Když nemůžeš, tak
přidej si vysloužil tituly Nejoblíbenější a
Nejstreamovanější píseň roku. Objevem roku se Mirai
stali také na udílení Cen Anděl za rok 2017.
V roce 2019 kapela vydala své druhá studiová deska
Arigatō, jež obsahuje singl ØTCHI či HOMETOWN, se
kterými si kapela podmanila český rádiový éter. Song
Hometown se dokonce stal titulní písní filmu 3Bobule.

VAŠO PATEJDL
Vašo Patejdl je jedním z
nejvýznamnějších představitelů pop music
od osmdesátých let. Jako autor, interpret,
zpěvák, instrumentalista a producent
spolupracoval s mnoha osobnostmi české
a slovenské populární hudby. Je autorem
mnoha hitů. Od svých kolegů se odlišuje
také tím, že má nejvyšší hudební
vzdělání. Jedná se tedy o erudovaného
skladatele a jednoho z žáků kompoziční
třídy Alexandra Moyzesa na VŠMU. Je
zakladatelem skupiny Elán.

KAPELA VEČERA
JAMR’S
Skupina JAMR’S je šestičlenná kapela, která na
Olomoucku působí již devátým rokem. Původně
vznikla jako doplněk olomouckého swingového
orchestru New Street Band. Díky stále vzrůstající
oblibě se však ve velmi krátkém čase stala plně
samostatnou a životaschopnou kapelou a nyní ji
tvoří jedni z nejlepších muzikantů Olomoucka.
Repertoár skupiny tvoří především široké žánrové
rozpětí zahraničních hitů, ale najdou se samozřejmě
i české písně. Dechovku, Kabáty nebo Helenu
Vondráčkovou ale nečekejte. Kapela si zakládá na
originalitě a kvalitě repertoáru. Uslyšíte proto skladby
od interpretů jako jsou například Queen, Beatles,
Michael Jackson, Toto, Sting, Seal nebo Bruno Mars.
Z českých vod má kapela v playlistu písně třeba od
Sexy dancers, Barbory Polákové nebo Poletíme?

DOPROVODNÝ PROGRAM
Připraven pro vás bude také bohatý
doprovodný program ve všech
prostorách

NH COLLECTION
OLOMOUC CONGRESS.
Můžete se těšit na oblíbené fotokoutky či
tombolu, ve které každý vyhrává.
Zaručeně Vás dostane i originální
taneční vystoupení nebo se i vy můžete
stát tanečními hvězdami parketu v
doprovodu našich Dj´s.

CHUŤOVÉ POTĚŠENÍ
Také letos vás čeká jedinečná a neopakovatelná
zážitková

GASTRONOMIE ŠÉFKUCHAŘE
MIROSLAVA FOJTÍKA A JEHO TÝMU
formou teplého i studeného bufetu vč. oblíbených
sladkostí.

VSTUPENKY
Vstupenky se prodávají na tuto výjimečnou akci pouze prostřednictvím partnerství plesu.

Cenové kategorie:
Diamantová vstupenka – Hlavní sál Evropa s přístupem do klidové VIP partnerské zóny
s občerstvením, možností setkání s dalšími VIP partnery a vystupujícími interprety a
osobnostmi a fotokoutkem v ceně 5.000 Kč s DPH.
Zlatá vstupenka – místo v hlavním sále Evropa v ceně 3.000 Kč s DPH.
Stříbrná vstupenka – místo v hlavním sále Evropa v zadní části v ceně 1.800 Kč s DPH.

Bronzová vstupenka – místo v sálech Madrid a Restauraci v ceně 1.250 Kč s DPH.

PROSPĚCH PRO VÁS
 Staňte se i Vy součástí prestižní společenské události roku 2022.
 Získejte reklamní vysílání na nejposlouchanějším regionálním rádiu v
Olomouckém kraji.
 Využijte originálního spojení rozhlasové reklamy s prezentací Vaší společnosti
přímo na této akci a setkáním s obchodními partnery.
 Osobně se zúčastněte VIP akce s bezkonkurenčním programem.
 Prožijte gastronomický zážitek se špičkovou světovou kuchyní v luxusním
prostředí olomouckého hotelu NH Collection Olomouc Congress.

RADIO HANÁ – KDO JSME
 Jsme nejposlouchanější regionální stanice v Olomouckém kraji.
 Kampaní u nás oslovíte 106.000 posluchačů za týden a 57.000 za den.
 Naše cílová skupina je nejzajímavější – 25 až 55 let.
 Máme dva programy – Radio Haná a SkyRock.
 Provozujeme přes 29 regionálně blízkých a výkonných vysílačů v Olomouckém kraji a
v krajích sousedních.
 Naši posluchači (dle týdenní poslechovosti) mají průměrný čistý měsíční příjem více
než 2 miliardy Kč a my umíme poradit, jak je utratit.

RADIO HANÁ – POKRYTÍ SIGNÁLEM

SkyRock

NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS
NH Collection Olomouc Congress hotel sbírá ocenění
prakticky od té doby, co byl v roce 2010 uveden do
provozu.

V roce 2018 se však hotel stal poprvé nejlépe
hodnoceným NH hotelem na světě. Řetězec přitom
čítá aktuálně přes 500 hotelů po celém světě.
Hodnocení je postaveno na základě recenzí
hotelových hostů na všech světových vyhledávačích
včetně Googlu. Kritéria hodnocení kladou důraz na
kvalitu servisu, práci personálu, čistotu, kvalitu
spánku, úroveň snídaně a celkovou atmosféru hotelu.
Významnou osobní trofejí generálního ředitele hotelu
Tomáše Rouska je pak titul, který získal od Asociace
hotelů a restaurací ČR - cena Hoteliér roku 2017
kategorii řetězcových hotelů. Nově také zvítězil
v soutěži Ceny Olomouckého kraje v oblasti
cestovního ruchu 2019 v kategorii Hoteliér. V této
anketě, ve které hlasovala široká veřejnost, se stal
také absolutním vítězem napříč všemi kategoriemi.

OMEGA CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ
 Naše klubové centrum patří k největším
sportovním komplexům v České republice,
přináší nejnovější světové trendy a poskytuje
nezvyklý počet aktivit na jednom místě.
 K 10. výročí centra došlo k revoluční
proměně fitness, výstavbě nového sálu pro
jógu a taneční lekce a vzniku multifunkčního
sálu.
 Díky rozsáhlé wellness zóně s vířivkami,
bazénem, parní lázní, finskou a bylinnou
saunou dochází k jedinečnému propojení
relaxačních a sportovních služeb.
 Třešničkou na dortu je kadeřnictví,
kosmetika, manikúra, pedikúra, solária,
sportovní a Thajské masáže.

GENERÁLNÍ PARTNER – VYPRODÁNO
 Lukrativní spojení značky klienta s prestižním společenským plesem hotelu NH Collection
Olomouc Congress, OMEGA Centra Sportu a zdraví a Radia Haná.
 Prezentaci vlastního spotu na projekci v hlavním sále i na LCD panelech ve foyer hotelu.
 Uvádění moderátorem během akce.
 Webový odkaz na stránkách a Facebooku Radia Haná a Olomouckého plesu.
 Prezentaci vaší firmy jako Generálního partnera na tiskových materiálech k propagaci akce
– v tištěném magazínu Akce Zábava, na portálech Olomouc.cz a Olomouckyreport.cz, na
bigboardech, billboardech, citylightech, na pozvánkách, plakátech, v programovém průvodci,
na společném banneru na akci, na vstupenkách, ve videospotu na regionální televizní
stanici.
 Prezentace Vašich produktů a služeb dle možností v prostorech konání akce.
 Exkluzivní místa v hlavním sále s občerstvením, setkání s účinkujícími.
 Venkovní promítání loga na fasádu hotelu.
 Tato prezentace v celkové hodnotě 200.000 Kč. Podrobnosti jsou definovány ve smlouvě.

GENERÁLNÍ PARTNER – VYPRODÁNO
Odvysíláme masivní 6 týdenní
rozhlasovou kampaň u pozvánky
na OMEGA Olomoucký ples o
180 spotech v délce 10 vteřin po
obratové téměř 50% slevě v
akční ceně 38.545 Kč.
Výroba spotu v hodnotě 3.000 Kč
zdarma.

GENERÁLNÍ PARTNER – VYPRODÁNO
 20 ks diamantových VIP vstupenek, 10 ks zlatých
vstupenek a 10 ks bronzových vstupenek
standard na ples v hodnotě 87.826 Kč.
 Ubytování v pěti VIP dvojlůžkových pokojích v NH
hotelu v termínu akce v hodnotě 13.000 Kč.
 20x vstup do mokré zóny OMEGA Centra k
poplesové regeneraci.
 Videoklip z akce s prezentací Vaší firmy v
hodnotě 5.000 Kč.
 Celková hodnota prezentace je 347.371 Kč

 Vaše plnění jako Generálního partnera je
250.000 Kč

HLAVNÍ PARTNER – NABÍZÍME
 Lukrativní spojení značky klienta s prestižním společenským plesem hotelu NH Collection
Olomouc Congress, OMEGA Centra Sportu a zdraví a Radia Haná.
 Prezentaci spotu na projekci v hlavním sále i na LCD panelech ve foyer hotelu.
 Uvádění moderátorem během akce.
 Webový odkaz na stránkách a Facebooku Radia Haná a Olomouckého plesu.
 Prezentaci vaší firmy jako Hlavního partnera na tiskových materiálech k propagaci akce – v
tištěném magazínu Akce Zábava, na bigboardech, billboardech, citylightech, na
pozvánkách, plakátech, v programovém průvodci, na společném banneru na akci.
 Prezentace Vašich produktů a služeb dle možností v prostorech konání akce.
 Exkluzivní místa v hlavním sále s občerstvením.
 Tato prezentace v celkové hodnotě 130.000 Kč. Podrobnosti jsou specifikovány ve smlouvě.

HLAVNÍ PARTNER – NABÍZÍME
Masivní 4 týdenní rozhlasovou
kampaň u pozvánky na OMEGA
Olomoucký ples o 100 spotech v
délce 10 vteřin po obratové téměř
45% slevě v akční ceně 24.733 Kč.

Výroba spotu v hodnotě
3.000 Kč zdarma.

HLAVNÍ PARTNER – NABÍZÍME
 6 ks diamantových VIP vstupenek, 4 ks zlatých
vstupenek a 10 ks bronzových vstupenek standard na
ples v hodnotě 44.348 Kč.
 Ubytování ve dvou VIP dvojlůžkových pokojích v NH
hotelu v termínu akce v hodnotě 5.200 Kč (moderně
vybavené pokoje, plně klimatizované a vybavené
připojením k internetu, trezorem, minibarem, televizí a
koupelnou).
 4x vstup do mokré zóny OMEGA Centra k poplesové
regeneraci.
 Celková hodnota prezentace je 207.301 Kč
 Vaše plnění jako Hlavního partnera
je 125.000 Kč

PARTNER – NABÍZÍME
 Lukrativní spojení značky klienta s prestižním společenským plesem hotelu NH
Collection Olomouc Congress, OMEGA Centra Sportu a zdraví a Radia Haná.
 Prezentaci loga na projekci na LCD panelech ve foyer hotelu.
 Uvádění moderátorem během akce.
 Webový odkaz na stránkách a Facebooku Radia Haná a Olomouckého plesu.
 Prezentaci vaší firmy jako Partnera na tiskových materiálech k propagaci akce – v
tištěném magazínu Akce Zábava, na billboardech, citylightech, na pozvánkách,
plakátech, v programovém průvodci, na společném banneru na akci.
 Exkluzivní místa v hlavním sále s občerstvením.
 Tato prezentace v celkové hodnotě 60.000 Kč. Podrobnosti jsou specifikovány ve
smlouvě.

PARTNER – NABÍZÍME

Rozhlasovou 2 týdenní kampaň u
pozvánky na OMEGA Olomoucký
ples o 50 spotech v délce 10 vteřin
po obratové téměř 40% slevě v
akční ceně 13.491 Kč.
Výroba spotu v hodnotě 3.000 Kč
zdarma.

PARTNER – NABÍZÍME
 4 ks diamantových VIP vstupenek a 6 ks zlatých
vstupenek na ples v hodnotě 26.957 Kč.
 Ubytování v jednom VIP dvojlůžkovém pokoji v NH
hotelu v termínu akce v hodnotě 2.600 Kč (moderně
vybavené pokoje, plně klimatizované a vybavené
připojením k internetu, trezorem, minibarem, televizí a
koupelnou).
 2x vstup do mokré zóny OMEGA Centra k poplesové
regeneraci.
 Celková hodnota prezentace je 106.048 Kč
 Vaše plnění jako Partnera je 65.000 Kč

PROSPĚCH PRO VAŠI FIRMU
 Aktivně podpoříte Vaši image formou reklamních spotů, které jsou umístěné samostatně a
exkluzivně mimo klasické reklamní bloky.
 Prezentujete se na společenské události roku 2022 na OMEGA Olomouckém plese v
luxusním prostředí hotelu NH Collection Olomouc Congress.
 Prezentujete se také ve spojení s plesem i v dalších médiích – např. v tištěném Deníku, na
internetovém portálu Olomouc.cz, na Facebooku Olomouckého plesu, na venkovních
plochách a na speciálních webových stránkách věnovaných akci samotné.
 Zúčastníte se této prestižní akce, kde budete vidět i slyšet.
 Zažijete skvělou atmosféru Olomouckého plesu ve vyšší olomoucké společnosti.
 Pochutnáte si na vybraných specialitách v rámci zážitkové kuchyně.
 Setkáte se s přáteli ve společnosti významných osobností kraje, vystupujících umělců a
dalších VIP osobností z celé ČR.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
 Uhrazení finanční částky dle vybrané varianty partnerství nejpozději do 11. 3. 2022.
 Dodání loga partnera v tiskové kvalitě do 28. 2. 2022.
 Nabídka platí do 28. 2. 2022.
 Všechny ceny jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH, není-li uvedeno jinak.
 Přesná specifikace partnerství je součástí konkrétních smluvních podmínek.
 Pořadatel si vyhrazuje právo nabídku upravit.

SHRNUTÍ SPOLUPRÁCE
 Vstupenky na společenský ples.
 Rozhlasová kampaň s prezentací partnerů.
 Prezentace na webových stránkách www.radiohana.cz, www.olomouckyples.cz a umístění
na Facebooku Olomouckého plesu.
 Prezentace vaší firmy jako partnera při medializaci Olomouckého plesu na tiskových
materiálech k propagaci akce – tištěný Deník, Olomoucký Report, Olomouc.cz, na
billboardech, v televizi, v pozvánkách na akci, v programovém průvodci, na banneru v místě
konání akce.
 Prezentace vaší firmy v místě konání akce.

 Hodnota Generálního partnerství je 347.371 Kč za zvýhodněnou cenu 250.000 Kč.
 Hodnota Hlavního partnerství je 207.301 Kč za zvýhodněnou cenu 125.000 Kč.
 Hodnota Partnerství je 106.048 Kč za zvýhodněnou cenu 65.000 Kč.

OMEGA OLOMOUCKÝ PLES
Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na viděnou na OMEGA Olomouckém
plese 2022. Velice si vážíme Vaší podpory a spolupráce.

Tým hotelu NH Collection Olomouc Congress, tým Omega Centra sportu a zdraví, tým Radia
Haná a pořádající agentury Forsberg.

OMEGA OLOMOUCKÝ PLES
S veškerými dotazy se můžete obracet na:
Kontakty:
Radio Haná, s.r.o.
Blažejské nám. 97/7, 779 00 Olomouc
gsm: 777 742 621, tel.: 585 224 035, e-mail: reklama@radiohana.cz
Okresní hospodářská komora Olomouc
tř. Kosmonautů 1288, Hodolany, 772 00 Olomouc
gsm: 778 470 956, e-mail: info@hkol.cz

