


Závodní tým Rentor Racing & Media Group nabízí 
partnerům i jezdcům již od roku 1992 skvělé zázemí při 
vrcholových podnicích rallye a motokrosu. Díky 
dlouhodobé reklamní smlouvě s promotérem 
Mezinárodního Mistrovství České republiky v motokrosu 
získávají partneři týmu atraktivní

KDO JSME



UMÍSTĚNÍ PARTNERA NA REKLAMNÍCH PLOCHÁCH
VAŠI REKLAMU UMÍSTÍME NA ZÁVODNÍ MOTOKROSOVÉ ČI RALLY STROJE NEBO DOKONCE NA ZÁVODNÍ OKRUH

Aktuálně volné reklamní ploch na vyžádání.
Cena reklamní spolupráce bude předmětem dalšího jednání dle konkrétního rozsahu plnění.

• Loga partnerů na závodních automobilech a motocyklech

• Loga partnerů na reklamních bannerech a zázemí týmu

• Loga partnerů na doprovodných vozidlech (týmové kamiony, 

dodávková vozidla a ostatní)

• Loga partnerů na helmách, dresech, kombinézách závodníků a 

týmovém oblečení

• Loga partnerů na webových stránkách týmu www.rentor.cz

• Loga partnerů v tiskových zprávách, médiích, TV přenosech a 

reklamních spotech



UMÍSTĚNÍ PARTNERA NA REKLAMNÍCH PLOCHÁCH
VAŠI REKLAMU UMÍSTÍME NA ZÁVODNÍ MOTOKROSOVÉ ČI RALLY STROJE NEBO DOKONCE NA TRAŤ



SVEZENÍ V NAŠICH STROJÍCH
SVEZEME VÁS V NAŠICH ZÁVODNÍ STROJÍCH. AŤ UŽ V NAŠI BUGYNĚ NEBO V R5.

• Svezení našim závodním strojem Škoda Fabia R5

• Svezení naši bugynou CAN-AM Maverick X3 X RS

• Svezení závodním automobilem Mitsubishi Lancer Evo IX kategorie N



UŽIJTE SI TESTOVACÍ DEN S NÁMI
CHCETE VIDĚT JAK VYPADÁ ZÁKULISÍ ZÁVODNÍ STÁJE

• Staňte se vy a vaši obchodní partneři součástí závodního týmu na celý 
den



REKLAMNÍ MATERIÁLY
POZNEJTE SE NA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH JEDNOTLIVÝCH ZÁVODU

• STARTOVNÍ LISTINY

• VÝSLEDKOVÉ LISTINY

• PROGRAMY

• BILLBOARDY A LETÁKY

• DOKUMENTACE ZE ZÁVODNÍCH PODNIKŮ

• TV SPOTY

• PARTNERSTVÍ NA SPORTOVNÍM PODNIKU



MMA
OSLOVTE SVÉ POTENCIÁLNÍ KLIENTY KOMPLEXNĚ SKRZ KANÁLY, KTERÉ JE SPOJUJÍ

• Spolupracujeme s největším českým týmem 
Reinders MMA, jehož svěřenci se pravidelně 
účastní mezinárodní MMA organizace Oktagon
a dosahují skvělých výsledků.

• Spojte jméno své společnosti s bojovníky typu 
Karlose „Terminátora“  Vémoly a dalšími.

• Oktagon TV zažívá boom a má stovky tisíc 
diváků, stejně tak sociální sítě Reinders MMA!



SPOLUPRÁCE SE ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI
SEZNAMTE SE S HERCI ČI ZPĚVÁKY

• Spojte svou značku s celebritami, 
pohybujícími se v oblasti motorsportu. 
Od herců, po známé závodníky 
motocrossu a rally z oblasti Dakaru, 
MMA, tenisu, hokeje, či například golfu.

• Staňte se partnerem známého pražského 
rallye sprintu a využijte služeb 
influencerů a celebrit.



TELEVIZNÍ REKLAMY
MĚJTE SVOU VLASTNÍ REKLAMU V TELEVIZI

• Jsme smluvním partnerem 
promotéra MMČR v motokrosu a 
naši partneři jsou pravidelně 
viděni na stanici ČT4 Sport a 

• Sport 5. Ať už v rámci reportáží ze 
sportovních podniků, nebo přímo 
v samostatných TV spotech.

• Dostaňte svou společnost do 
televizního vysílání za velmi 
příznivých podmínek.



TISK
ROZŠIŘTE PROPAGACI SVÉ SPOLEČNOSTI DO TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ

• Jako jedna z největších organizací v 
oblasti motorsportu v ČR 
spolupracujeme jak s českými, tak i 
zahraničními médii. Naši partneři 
tam mohou být zveřejněni v 
obecných i oborových médiích 
formou reportáží ze závodů nebo 
vlastních PR článků.



INTERNET A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
SPOLUPRACUJTE S NÁMI NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

• FACEBOOK @rentorracing

• INSTAGRAM @rentorracing

• YOUTUBE

Spolupracujte s námi v rámci propagace 
na našich sociálních sítích, kde jsme 
aktivní a často zde komunikujeme s 
fanoušky. Kromě našich závodních aut a 
depa jim také ukážeme naše partnery, 
kteří nás podporují!



RADIO
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ RÁDIOVÉ REKLAMY

Chtěli jste poslouchat svou vlastní reklamu po 
cestě do práce? Zařídíme vám reklamní spoty v 
mnoha českých rádiích. Dlouhodobě 
spolupracujeme s rádiem Čas, rádiem Evropa 2 
nebo s rádiem Impuls.



REKLÁMNÍ PŘEDMĚTY A KARTIČKY
PODPORA PARTNERA FORMOU DISTRIBUCE REKLAMNÍCH PŘEDMĚTů

• Umístěte logo své společnosti na 
reklamní předměty a podpisové 
kartičky, které jsou v mnoha tisících 
kusech distribuovány mezi naše 
fanoušky a všeobecně fanoušky 
motorsportu.

• Od tradičních textilních výrobků, 
které můžete použít i pro své 
zaměstnance, po neotřelé varianty 
merchandisingu formou modelů 
závodních aut s logem partnera.



VIP VSTUPY NA ZÁVODY
DOSTAŇTE SE NA MNOHÉ ZÁVODY DO VIP ZÓNY

• Absolutní zážitek ze závodních podniků 
pro náročné klienty a obchodní 
partnery. Zážitek z týmového zákulisí 
spojený s vybraným zázemím a 
komfortem.

• Ať už z prostředí motokrosu, rallye, 
nebo zápasů MMA.


