
23. ročník

ZÁMEK PARDUBICE

REKLAMNÍ NABÍDKA
pro rok 2020

pardubickyfestivalvina.cz

pátek 21. 8. 13-24 hodin

sobota 22. 8. 12-18 hodin

projekt s podporou Vinařského fonduakce se koná za podpory

A B C

VARIANTY LOGOTYPU

VARIANTY LOGOTYPU

A Základní verze logotypu
/pro použití na plakátech billboardech, CLV - velké formáty/
B Zjednodušená verze logotypu, bez podtržení
C Minimální verze bez claimu

Logotyp doporučujeme používat v základní verzi A, 
použití verze B, C, doporučujeme pouze u doplňkových ma-
teriálů, kde je nutno pracovat s malým formátem a mohlo 
by dojít ke ztrátě čitelnosti claimu. 

VARIANTY LOGOTYPU - POUŽITÍ BAREVNOSTI

Doporučujeme použití logotypu v bílém kruhu na tma-
vých vizuálech a logotyp v červeném kruhu na světlých 
vizuálech.
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pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 23. ročníku Pardubického festivalu vína 2020.

23. ročník bude na základě kladných zkušeností s ročníkem předchozím 
vycházet z konceptu maximálního využití venkovních prostor zámku,

a to zejména zámeckých valů, parkánu a velkého nádvoří.
Samozřejmě budeme mít připravenu i „mokrou variantu“

pro případ nepříznivého počasí.

Rádi bychom v daleko větší míře propojili kvalitní vína s kvalitní gastronomií
a kulturním programem. Proto i letos plánujeme řadu doprovodných akcí,

které Vám umožní navštívit zajímavé prostory zámku,
kam se běžný návštěvník nedostane.  

Pardubický zámek tak opět nabídne kouzelnou a podmanivou atmosféru, 
kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc letos proběhne v pátek 21. srpna
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin.

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí.

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili
23. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete
na www.pardubickyfestivalvina.cz

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám finančně pomáhají,
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme.
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

23. ROČNÍK PARDUBICKÉHO FESTIVALU VÍNA

POŘADATEL:
Czech marketing s.r.o.

TERMÍN KONÁNÍ VÝSTAVY:
pátek 21. 8. 2020 od 13.00 do 24.00 hodin

sobota 22. 8. 2020 od 12.00 do 18.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ PFV:
Pardubický zámek

Společenský večer se bude konat ve čtvrtek 20. 8. 2020
v Restauraci St. Patrick Pardubice od 20.00 hodin

VYSTAVOVATELÉ:
Producenti a dovozci našich i zahraničních vín a obchodní firmy

zabývající se nákupem a prodejem vína

DOPROVODNÉ AKCE:
čtvrtek 6. 8. 2020 – 22. ročník Soutěže vín o Championa, 

zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 23. ročníku PFV
pátek 21. 8. 2020 – Pardubická vinařská noc



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

REKLAMNÍ SLUŽBY - HLAVNÍ PARTNER PFV

 1. Propagace hlavního partnera PFV na tiskovinách
  • logo na plakátu formátu A2
  • inzerce v bulletinu PFV – 2 strany
  • na pozvánkách
  • na vstupenkách na slavnostní večer PFV
  • na dalších oficiálních materiálech

 2. Propagace hlavního partnera PFV při spolupráci s médii
  • v novinách
  • v časopisech

 3. V.I.P. vstupenky v počtu 10 ks na slavnostní večer u příležitosti PFV
 4. V.I.P. vstupenky v počtu 20 ks na výstavu
 5. Možnost předání jedné z medailí vínům oceněným v soutěži vín
 6. Možnost představení společnosti na slavnostním večeru PFV
 7. Možnost prezentace společnosti při výstavě na Pardubickém zámku
 8. Kolekce nejúspěšnějších vín při soutěži vín
 9. Možnost prezentace společnosti na Pardubické vinařské noci
 10. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn na slavnostním večeru PFV
 11. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn v době konání výstavy 
  na Pardubickém zámku i v době konání Pardubické vinařské noci
 12. Poděkování společnosti na slavnostním večeru
 13. Zpráva a CD s fotografiemi z akce

CENA ZA REKLAMNÍ SLUŽBY: 50 000 KČ BEZ DPH



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

REKLAMNÍ SLUŽBY - HLAVNÍ PARTNER SOUTĚŽE VÍN

 1. Propagace hlavního partnera soutěže vín na tiskovinách
  • logo na plakátu formátu A2
  • inzerce v bulletinu PFV – 2 strany
  • na pozvánkách
  • na vstupenkách na slavnostní večer PFV
  • na dalších oficiálních materiálech

 2.  Propagace hlavního partnera soutěže vín při spolupráci s médii
  • v novinách
  • v časopisech

 3. V.I.P. vstupenky v počtu 10 ks na slavnostní večer u příležitosti PFV
 4. V.I.P. vstupenky v počtu 20 ks na výstavu
 5. Možnost předání jedné z medailí vínům oceněným v soutěži vín
 6. Možnost představení společnosti na slavnostním večeru PFV
 7. Možnost prezentace společnosti při výstavě na Pardubickém zámku
 8. Kolekce nejúspěšnějších vín při soutěži vín
 9. Možnost prezentace společnosti na Pardubické vinařské noci
 10. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn na slavnostním večeru PFV
 11. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn v době konání výstavy 
  na Pardubickém zámku i v době konání Pardubické vinařské noci
 12. Poděkování společnosti na slavnostním večeru
 13. Zpráva a CD s fotografiemi z akce

CENA ZA REKLAMNÍ SLUŽBY: 50 000 KČ BEZ DPH



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

REKLAMNÍ SLUŽBY - VÝZNAMNÝ PARTNER PFV

 1. Propagace významného partnera PFV na tiskovinách
  • logo na plakátu formátu A2
  • inzerce v bulletinu PFV – 1 strana

 2. V.I.P. vstupenky v počtu 4 ks na slavnostní večer u příležitosti PFV
 3. V.I.P. vstupenky v počtu 8 ks na výstavu
 4. Kolekce 6 ks pamětních láhví vína
 5. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn na slavnostním večeru PFV
 6. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn v době konání výstavy 
  na Pardubickém zámku i v době konání Pardubické vinařské noci
 7. Poděkování společnosti na slavnostním večeru
 8. Zpráva a CD s fotografiemi z akce

CENA ZA REKLAMNÍ SLUŽBY: 20 000 KČ BEZ DPH



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

REKLAMNÍ SLUŽBY - PARTNER PFV

 1. Propagace partnera PFV na tiskovinách
  • logo na plakátu formátu A2
  • inzerce v bulletinu PFV – ½ strany

 2. V.I.P. vstupenky v počtu 2 ks na slavnostní večer u příležitosti PFV
 3. V.I.P. vstupenky v počtu 4 ks na výstavu
 4. Kolekce 3 ks pamětních láhví vína
 5. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn na slavnostním večeru PFV
 6. Logo na reklamním panelu, který bude umístěn v době konání výstavy 
  na Pardubickém zámku i v době konání Pardubické vinařské noci
 7. Poděkování společnosti na slavnostním večeru
 8. Zpráva a CD s fotografiemi z akce

CENA ZA REKLAMNÍ SLUŽBY: 10 000 KČ BEZ DPH



pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

NABÍDKA DOPROVODNÝCH AKCÍ V RÁMCI PFV

• Zajištění speciální ochutnávky vín přihlášených do soutěže.

•  Zajištění vlastní soutěže vín pro klienty firmy včetně zaškolení, personálu 
a dodání identických vín. Možnost zahrát si na odbornou komisi a vytvořit si vlastní vý-
sledky soutěže vín.

•  Degustace vín vinařství vystavujících na festivalu včetně účasti majitele 
daného vinařství.

• Zajištění speciálního prostoru na Pardubickém zámku včetně pohoštění.

• VIP stan na velkém nádvoří pro klienty firmy včetně obsluhy.

• Degustace francouzských vín a specialit.

• Zajištění snoubení jídla a vína v prostorách zámku nebo v jiné lokalitě.

• Sommelierské minimum včetně několikachodové servírované večeře.

• Zajištení doprovodného hudebního programu.

•  Zajištení doprovodného programu včetně občerstvení na pardubických 
zámeckých valech.

•  Možnost zajištění dalších zajímavých prostor. 
(Pardubická radnice, loď Arnošt, Zelená brána …)

• Možnost zajištění programu „na míru“ pro klienta. (Putování po sklepích.)

•  Snoubení jídla a vína spojené se soutěží sommelierů a dalším doprovodným 
programem.

•  Snoubení jídla a vína – zkušený vinař připraví k vybranému menu svá 
nejvhodnější vína.

•  Snoubení jídla a vína – mistr sommelier doporučí „svá vína“ k vybraným 
pokrmům a provede Vás celým večerem.

CENA: NA VYŽÁDÁNÍ



AGENTURA CZECH MARKETING VE ZKRATCE

Agentura Czech marketing s.r.o. byla založena v roce 1997 v Pardubicích. Filosofií agentury je dlouhodobá 
spolupráce s klienty, která vede k oboustranné spokojenosti. Obě strany se vzájemně poznávají, klient agenturu 
seznamuje se svými strategiemi, a tak spolu vytvářejí spolupracující tým se stejným cílem – úspěšnost klienta 
na trhu. Tuto filosofii klienti rádi přijímají a úspěšně s agenturou dlouhodobě spolupracují.

Práce agentury je na profesionální úrovni, důraz je kladen na kvalitu práce všech zaměstnanců  
a subdodavatelů, spolehlivost a serióznost vůči klientovi.

Agentura Czech marketing s.r.o. se blíží svým záběrem k fullservisové reklamní agentuře. Má vlastní DTP 
studio a ve všech odvětvích reklamního servisu spolupracuje s kvalitními a lety ověřenými subdodavateli.

Doménou agentury Czech marketing je pořádání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí, firemních 
party, promotion akcí, konferencí, školení, výstav a dalších tzv. Special Events. Tato oblast reklamního servisu 
je rozdělena na naši vlastní produkci a produkci pro klienty.

Nabízíme Vám ušití akce „na míru“ Vašim snům a cílům:
tipování místa konání akce, zajištění originálního programu s nejrůznějšími hvězdami, gradující scénář, 
catering domácí i mezinárodní kuchyně, pozvánky, prezentační materiály, aranžování prostoru, hostesky, 
doprava, technika, ozvučení, osvětlení, dokumentace atd. – a na závěr vyhodnocení celé akce.

Přebíráme za Vás veškerou zodpovědnost za zdárný průběh akce, klademe důraz na její originální pojetí a 
perfektní organizaci!

AKCE S TVÁŘÍ, AKCE S CZECH MARKETINGEM!
V případě zájmu o spolupráci nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese.

Za organizační výbor PFV
Karel Pobuda

Czech marketing s.r.o.
Sladkovského 433
530 02 Pardubice
tel.: 603 537 537

e-mail: pobuda@czech-marketing.com

PARDUBICKYFESTIVALVINA.CZ

www.PARDUBICKYFESTIVALVINA.cz

FESTIVAL VÍNA
Pardubická vinařská noc

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH VÍN,

dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím těchto materiálů informovali
o 22. ročníku Pardubického festivalu vína 2019.

Tento ročník festivalu je pro nás velkou výzvou. Letos nezůstane kámen na kameni, 
jelikož bude na zámku probíhat rekonstrukce. Všichni, včetně ředitele zámku a fi rmy, 

která rekonstrukci  provádí děláme maximum, abychom všichni byli spokojeni a mohli se 
společně těšit na budoucí nově zrekonstruované prostory, které budeme mít v roce 2020 

a v letech následujících k dispozici. 

Chceme daleko více propojit kvalitní vína s kvalitní gastronomií a kulturním programem. 
I letos plánujeme doprovodné akce, na kterých bude možnost navštívit zajímavé prostory 
zámku, kam se běžný návštěvník nedostane.  Pardubický zámek opět nabídne kouzelnou 

nejen noční atmosféru, kterou doplní bezplatné prohlídky vybraných expozic.

Tradiční Pardubická vinařská noc, letos proběhne v pátek 23. srpna 
ve venkovních prostorách zámku od 20.00 do 24.00 hodin. 

Tato veselice je poděkováním všem, kteří nás podporují a věří našemu úsilí. 

Součástí PFV je Soutěž vín o Championa, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili 
22. ročníku PFV. Výsledky budou vyhlášeny v rámci PFV.

Kompletní informace o všech akcích včetně samotného festivalu najdete 
na www.pardubickyfestivalvina.cz.

Jsme si vědomi, že bez partnerů, kteří nám fi nančně pomáhají, 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Museli bychom slevit z nároků na kvalitu akce, což nechceme. 
Proto si nesmírně vážíme všech,

kteří nás doposud podporovali nebo hodlají podpořit v roce letošním,
kdy jsme pomyslnou laťku kvality zvedli zase o něco výš.

pátek 23. 8. 2019  13–24 hodin | sobota 24. 8. 2019  12–18 hodin

pátek 21. 8. 2020 13–24 hodin | sobota 22. 8. 2020 12–18 hodin



AKCE AGENTURY CZECH MARKETING V ROCE 2019

 10. ledna All staff meeting – Zaměstnanecká konference (200 hostů)

 15. ledna SPŠCH – Finále soutěže jednotlivců „Hledáme nejlepšího mladého chemika“
  praktické dovednosti v laboratořích (SPŠCH Pardubice, 60 hostů)

 14.–15. ledna ČSOB POJIŠŤOVNA, Obchodní konference na Konopišti (250 hostů)

 14. února Chládek a Tintěra – Interní konference (cca 100 hostů)

 9. března FOXCONN – Reprezentační ples – (Atrium Palace Pardubice, 400 hostů)

 13. března Chládek a Tintěra – Oslava 25 let, Dům hudby (cca 300 hostů)

 15. března Reprezentační stavební ples (ABC Klub Pardubice, 350 hostů)

 20. března Vyhlášení regionálního kola soutěže Mladý Chemik – klub ABC (300 hostů) 

 22. března Kovolis Hedvikov – Reprezentační ples – Kulturní dům Třemošnice (250 hostů)

 25. března ČSOB Pojišťovna Roadshow konference (150 hostů)

 25.–26. dubna ČSOB Pojišťovna – Konference – Hotel PORT (80 hostů)

 14. května ČSOB Pojišťovna Teambuilding – Hotel Kraskov (100 hostů)  
  + Foxconn Pardubice Den zdraví (cca 400 hostů)

 26. května Dětský den pro Kiekert – Přelouč (400 hostů)

 1. černa Dětský Innogy super den – Pardubické závodiště – (cca 5 000 hostů)

 8. června Dětský den pro Cemex Prachovice (cca 600 hostů)

 26. června Atrium Palác Pardubice Bezpečně na prázdniny (cca 1 000 hostů)

 8. srpna Pardubický festival vína – Soutěž vín – Hotel Euro (50 hostů)

 22. srpna Společenský večer Pardubického festivalu vína – St. Patrick – (220 hostů)

 23.–24. srpna Pardubický festival vína a vinařská noc – Zámek Pardubice (3 500 hostů)

 30. srpna Atrium Palác Pardubice Zpátky do školy (500 hostů)

 31. srpna Synthesia Zaměstnanecký den v pivovaru (800 hostů)  
  + Foxconn Pardubice Hudební festival na dostihovém závodišti Pardubice (cca 1 100 hostů) 

 7. září Goldbeck Zaměstnanecký den – Vrdy u Čáslavi (700 hostů)

 14. září Goldbeck Zaměstnanecký den – Tovačov (400 hostů) + Kiekert Zaměstnanecký den v Přelouči  
  (500 hostů) + Kovolis Hedvikov Sportovní den v Třemošnici (300 hostů)

 17. září Univerzita Pardubice Setkání zaměstnanců – Univerzitní kampus (cca 250 hostů)

 21. září Goldbeck Setkání obchodních partnerů – Vrdy u Čáslavi (120 hostů)

 9. října Obal centrum – Teambuilding na Kraskově (200 hostů)

 22. října Česká pošta a ČSOB Pojišťovna – Teambuilding resort Vigvam u Němčic (80 hostů)

 15. listopadu Atrium Palác Pardubice – Night shopping (cca 500 hostů)

 27. listopadu ČSOB Pojišťovna – Mikulášská besídka v Atrium Palác Congress Centre (300 hostů)

 6. prosince ČSOB Pojišťovna – Vánoční večírek v budově ČSOBP (700 hostů)

 8. prosince Foxconn Pardubice – Mikulášská besídka v Atrium Palác Congress Centre (300 hostů)

 13. prosince Cemex Vánoční večírek – Chrudimská beseda (230 hostů)

 14. prosince Foxconn Kutná Hora Reprezentační ples – (300 hostů)
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