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O KLUBE
Hokejový klub HC ´05 Banská Bystrica vznikol v júni roku 2005 v Banskej Bystrici. Po dlhodobej stagnácii banskobystrického hokeja
postupne obnovil kvalitnú prácu s mládežou a dostal seniorské mužstvo na úroveň zodpovedajúcu dlhoročnej tradícii hokeja v meste
pod Urpínom. Práve viac ako 90-ročná tradícia ľadového hokeja v Banskej Bystrici, ale aj tvrdohlavosť skupiny majiteľov klubu sa
postarala o to, že HC ´05 Banská Bystrica sa stala jedným z najvýznamnejších tímov slovenskej najvyššej hokejovej ligy.

V našom meste hokejovo vyrástli hráči NHL ako Michal Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh, Ivan Majeský, Tomáš Surový,
Peter Budaj, Zoltán Bátovský, a ďalšie známe hokejové osobnosti. Práve tieto osobnosti sa do klubu teraz vracajú, odovzdávajú svoje
skúsenosti a pomáhajú ďalšiemu rozvoju klubu.
Klubové farby sú biela, červená, čierna
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NAŠE ÚSPECHY
Počas svojej pomerne krátkej histórie sa hokejovému klubu HC ’05 Banská Bystrica podarilo dosiahnuť množstvo veľkých úspechov.
V extralige sme dokázali za 11 sezón získať 3 krát majstrovský titul, dve druhé miesta a dve tretie miesta, našu dvanástu skvele
rozbehnutú sezónu, v ktorej sme vyhrali základnú časť, ako aj nadstavbovú časť ukončila až celosvetová korona kríza.

3 X MAJSTER SR
5 X V RADE VO FINÁLE

3 X VÍŤAZ ZÁKLADNEJ ČASTI
2 X STRIEBRO
2 X BRONZ

2019/2020
VÍŤAZ ZÁKLADNEJ ČASTI
VÍŤAZ NADSTAVBOVVEJ ČASTI
TIPSPORT LIGA

2018/2019
MAJSTER SR
TIPSPORT LIGA

2017/2018
MAJSTER SR
TIPSPORT LIGA

2016/2017
MAJSTER SR
TIPSPORT LIGA

* Sezóna predčasne ukončená
pre korona vírus

2

2

3

3

2015/2016
2. MIESTO
TIPSPORT LIGA

2014/2015
2. MIESTO
TIPSPORT EXTRALIGA

2013/2014
3. MIESTO
TIPSPORT EXTRALIGA

2010/2011
3. MIESTO
SLOVNAFT EXTRALIGA
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ŠTADIÓN
Zimný štadión v Banskej Bystrici má kapacitu 2841 miest. Otvorený bol v noci z 24. decembra na 25. decembra 1956, zastrešený v
roku 1966. Je domovským stánkom hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica. V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia južnej
tribúny a v decembri 2013 rekonštrukcia severnej tribúny. Klub v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími partnermi neustále
pracuje na zvyšovaní komfortu pre divákov a skultúrňovaní interiéru ako aj exteriéru štadióna pre dokonalý zážitok z hokeja.
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NÁVŠTEVNOSŤ
Uplynulé tri sezóny potvrdzujú, že zápasy HC ´05, ako aj popularita hokeja v Banskej Bystrici je veľmi vysoká. Za tieto sezóny jej patrí
3. miesto v návštevnosti celej ligy. Vysoká je aj priemerná návštevnosť zápasov, ktorá sa v sezóne 2018/2019 dostala na 2619
divákov (vrátane playoff), čo je viac ako 92 % kapacity štadióna. Veľký záujem o zápasy nášho tímu majú aj fanúšikovia súperiacich
tímov a Banská Bystrica patrí k tým, ktorí najviac zapĺňajú hľadiská ostatných tímov hokejovej extraligy.

SEZÓNA
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Základná časť
priemer

2
2
2
2
2

420,0*
443,6
496,0
314,3
001,5

Play off
priemer

xxxx,x*
2700,0
2743,6
2700,4
2627,2

Základná časť
celkovo

65 342*
65 977
69 888
64 799
56 042

* Nadstavbová časť sezóny a play off sa neodohralo pre korona vírus

Play off
celkovo

xx xxxx*
24 300
21 949
24 304
23 645
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KTO JE NÁŠ FANÚŠIK ?
Typickým fanúšikom HC ´05 je muž v produktívnom veku, žíjúci v meste Banská Bystrica. Má dosiahnuté stredoškolské vzdelanie,
je zamestnaný a dokáže si zarobiť 700 € až 1000 € mesačne.
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KOMUNIKAČNÉ MÉDIÁ
Aktívne komunikujeme na webe a sociálnych sieťach, čo nám prináša kontinuálny nárast fanúšikov a sledovateľov nie len
z banskobystrického regiónu. Online komunikačné kanály vieme využiť pre reklamu Vašej spoločnosti, či už v rámci partnerského
balíčka alebo samostatnej aktivity podľa dohody.

FACEBOOK
17 135
FACEBOOK: HC05BANSKABYSTRICA

INSTAGRAM
8 586
INSTAGRAM: HC05BB

zobrazenia
web stránky

používatelia

1 160 428

124 820

WEB: HC05.SK

Štatistiky WEB stránky: sezóna 17/18 - Aug. 17 - Apríl 18

2020/2021

REKLAMNÉ PARTNERSTVO
VÝHODY
Spojenie Vašej značky s trojnásobným majstrovským hokejovým klubom na Slovensku a jednou
z najznámejších športových značiek na Slovensku.
Veľká vizibilita Vašej značky v období hokejovej sezóny.
Budovanie imidžu úspešnej firmy, ktorá podporuje šport na Slovensku.
Reklama na regionálnej aj národnej úrovni.
Spojenie značky partnera s obľúbenou voľnočasovou aktivitou.
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REKLAMNÉ PARTNERSTVÁ
NÁZOV KLUBU
Názov klubu je dominantný reklamný priestor. Klub bude niesť názov zazmluvnenej spoločnosti, napríklad: „HC ´05 iClinic Banská
Bystrica“ a bude sa uvádzať ako oficiálny mediálny názov v tlačovinách, rozhlase, TV, na korešpondencii, atď. Detaily spojené s
menom partnera v názve klubu budú špecifikované na základe dohody s partnerom.

PARTNER ARÉNY
Zimný štadión (Aréna) sa nachádza v centre Banskej Bystrice v blízkosti hlavného cestného ťahu smerom na Brezno, ako aj na horský
prechod Čertovica. Na druhej strane tejto tepny je oddychová časť s monumentálnym Pamätníkom SNP. V jeho blízkosti sa nachádza
jedna z najhlavnejších a najrušnejších križovatiek mesta. Umiestnenie všetkých nápisov s menom Partnera Arény bude špecifikované
Partnerom.
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REKLAMNÉ PARTNERSTVÁ
GENERÁLNY PARTNER
Balík zahrňujúci umiestnenie nápisu/loga spoločnosti:
1x na ľadovej ploche - kruh pre vhadzovanie
2x na prednej strane hráčskych dresov
1x na brankárskej vyrážačke
2x na mantineli v zábere TV kamier - rozmer 2m x 0,9m (stredné pásmo a útočná tretina)
1x v druhej vlne reklám o rozmere 2 m x 0,9 m
videospot na veľkoplošnej obrazovke v každej tretine počas celej sezóny vrátane PLAY OFF
1x tlačová konferencia usporiadaná klubom
1x Press centrum
1x Interview Corner (miesto, kde sa po stretnutí uskutočňujú rozhovory s hráčmi)
1x web stránka klubu v sekcii GENERÁLNI PARTNERI s prelinkovaním na Vašu web stránku
prezentácia v médiách (TV, rozhlas, printové médiá, internet, Facebook)
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REKLAMNÉ PARTNERSTVÁ
HLAVNÝ PARTNER
Balík zahrňujúci umiestnenie nápisu/loga spoločnosti:
2x na hokejovom výstroji - predná strana nohavíc
2x na mantineli v zábere TV kamier - rozmer 2m x 0,9m (stredné pásmo a útočná tretina)
videospot na veľkoplošnej obrazovke v každej tretine počas celej sezóny vrátane PLAY OFF
1x Press centrum
1x Interview Corner (miesto, kde sa po stretnutí uskutočňujú rozhovory s hráčmi)
1x web stránka klubu v sekcii HLAVNÍ PARTNERI s prelinkovaním na Vašu web stránku

2020/2021

REKLAMNÉ PARTNERSTVÁ
PARTNER
Balík zahrňujúci umiestnenie nápisu/loga spoločnosti:
1x na bočnej strane hráčskych prilieb
2x na mantineli v zábere TV kamier - rozmer 2m x 0,9m (stredné pásmo a útočná tretina)
videospot na veľkoplošnej obrazovke v každej tretine počas celej sezóny vrátane PLAY OFF
1x Press centrum
1x Interview Corner (miesto, kde sa po stretnutí uskutočňujú rozhovory s hráčmi)
1x web stránka klubu v sekcii PARTNERI s prelinkovaním na Vašu web stránku
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REKLAMNÉ
SEGMENTY
ĽADOVÁ PLOCHA
Ľadová plocha je najlukratívnejšou prenajímanou
reklamnou
plochou.
Nápis
spoločnosti,
umiestnený kdekoľvek na ľadovej ploche, je určite
neprehliadnuteľnou
reklamnou
informáciou,
nielen pre diváka na štadióne, ale aj pre
fanúšika, sledujúceho prenos zo stretnutia.
Prenájom plochy je možný len v prípade ak už nie
je obsadená.
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REKLAMNÉ
SEGMENTY
MANTINEL
Mantinel je významná plocha pre umiestnenie
reklamnej informácie. Limit veľkosti reklamy je len vo
výške 0,9 m, dĺžka je realizovaná podľa požiadavky
partnera. Častý výskyt v statických i dynamických
záberoch robí z mantinelu frekventované reklamné
médium, schopné masového zásahu veľkej skupiny
recipientov.
Prenájom plochy je možný len v prípade ak už nie je
obsadená.
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REKLAMNÉ
SEGMENTY
REKLAMA NA DRESOCH
A HOKEJOVEJ VÝSTROJI
Vrchný hokejový výstroj - dres, nohavice, štulpne a prilba sú
veľmi vhodnými dynamickými reklamnými plochami.
Súčasne sú to reklamné plochy, ktoré sú veľmi často
v zábere televíznych kamier počas prenosov zo stretnutí. Na
rozdiel od statických reklamných plôch, je reklamný nápis
partnera umiestnený na hokejovom výstroji prezentovaný aj
na ostatných štadiónoch v rámci Slovenskej republiky.
Rovnako sa reklamný nápis partnera zobrazuje aj na
fanúšikovských dresoch predávaných v klubovom fanshope.
Prenájom plochy je možný len v prípade ak už nie je
obsadená.
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REKLAMNÉ
SEGMENTY
LED OBRAZOVKA
Veľkoplošná obrazovka s plnou škálou farieb, pohyb doplnený
zvukom,
presvedčivo
upúta
pozornosť
návštevníkov
hokejového stretnutia za každých svetelných podmienok.

6x 20 sekundový spot počas základnej časti ligy
6x 20 sekundový spot počas PLAY OFF
Spot bude odvysielaný pred stretnutím, počas tretín
a počas prestávok.
Pomer strán veľkoplošnej obrazovky je 16:9.

2020/2021

REKLAMNÉ SEGMENTY
2. VLNA REKLÁM
Reklamné banery v priestore za bránkou pod VIP a B tribúnou, v záberoch TV kamier počas priamych prenosov a v TV šotoch.
Prenájom plochy je možný len v prípade ak už nie je obsadená.
Banner o rozmere 1 x 1,3 m (d x v) (dĺžka bannera nie je obmedzená - cena sa vypočíta z celkovej dĺžky na celé metre)
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REKLAMNÉ SEGMENTY
VNÚTORNÉ PRIEČELIE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
Vnútorné priečelie zimného štadióna je najdominantnejšou statickou reklamou. Plocha sa nachádza za LED obrazovkou a
scorebordom, takže je neustále na očiach divákov. Prenájom vnútorného priečelia zimného štadióna zahŕňa: baner na vnútornom
priečelí + produkčné náklady (farebná tlač, zvary a očká po obvode, príprava a montáž závesného systému, montážny materiál,
výškové práce - zavesenie banera na priečelie vrátane prenájmu VZV plošín). Ako bezodplatný bonus, Vám k prenájmu priečelia
zimného štadióna ponúkame, odvysielanie 5 reklamných spotov v každom domácom stretnutí HC ´05 Banská Bystrica, počas celej
sezóny Tipsport Ligy 2020/2021.
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REKLAMNÉ SEGMENTY
VONKAJŠIE PRIEČELIE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Zimný štadión (Aréna) sa nachádza v centre Banskej Bystrice v blízkosti hlavného cestného ťahu smerom na Brezno, ako aj na horský prechod
Čertovica. Na druhej strane tejto tepny je oddychová časť s monumentálnym Pamätníkom SNP. V jeho blízkosti sa nachádza jedna z najhlavnejších
a najrušnejších križovatiek mesta.
V ponuke je:
- baner - nad banerom Tipos - rozmer 15x3m - umiestnenie - predná časť zimného štadióna
- baner - nad banerom Tipos - rozmer 13x2m - umiestnenie - zadná časť zimného štadióna
- produkčné náklady: plnofarebná tlač, zvary a očká po obvode, príprava a montáž závesného systému, montážny
materiál, výškové práce - zavesenie banerov na priečelia vrátane prenájmu VZV plošín.
V prípade záujmu o spoluprácu na tri roky, produkčné náklady neplatíte.
Ako bezodplatný bonus, Vám k prenájmu priečelia zimného štadióna ponúkame odvysielanie 5 reklamných spotov v každom domácom stretnutí
HC ´05 Banská Bystrica, počas celej sezóny Tipsport Ligy 2020/2021.
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REKLAMNÉ SEGMENTY
UMIESTNENIE LOGA V PRESS CENTRE
Logo umiestnené v presscentre, kde sa robia rozhovory s trénermi a v mix zóne, kde sa robia rozhovory s hráčmi.
Videozáznamy z rozhovorov sa zobrazujú v médiách, na našich sociálnych sieťach a ďalších médiách počas celej sezóny.
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REKLAMNÉ SEGMENTY
WEB A SOCIÁLNE SIETE
Aktívne komunikujeme na našom webe hc05.sk a sociálnych sieťach (facebook a instagram). Počet našich fanúšikov a sledovateľov
neustále rastie, čím sa zvyšuje aj samotný dosah médií. Pravidelne pridávame nové články, súťaže s partnermi, videá a ďalší zaujímavý
obsah. Online komunikačné kanály vieme využiť pre reklamu Vašej spoločnosti, či už v rámci partnerského balíčka alebo samostatnej
aktivity podľa dohody.

WEB I www. hc05.sk
FB I hc05banskabystrica
INSTAGRAM I hc05bb
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SKYBOX
Prémiové priestory nad C tribúnou arény pozdĺž celého hľadiska sú urćené najmä pre spoločnosti, firmy a korporátnych klientov
s vyššími požiadavkami na kvalitu služieb a pohodlie. Každý zo Sky Boxov je rozdelený do dvoch zón: hľadisko a konferenčnú zónu,
ktorá je od hľadiska oddelená sklenenou stenou. K dispozícii je 11 SKYBOX-ov.
Prenájom zahŕňa občerstvenie pre 8 hostí SKY BOX-u počas všetkých domácich stretnutí vrátane PLAY OFF (víno, pivo, destiláty,
nealko, káva a obložené misy)
Prenájom SKYBOXU zahŕňa aj umiestnenie reklamy Vašej spoločnosti:
- 1x na baner nad SKY BOX-om v zábere TV kamier o rozmere 4,2 m x 1,4 m
- 1x na mantineli na strane hráčskych lavíc o rozmere 2 m x 0,9 m
- 1x v sekcii PARTNERI na web stránke klubu s prelinkovaním na materskú web stránku
Prenájom SKY BOX-u platí na všetky domáce stretnutia základnej časti a PLAY OFF Tipsport ligy počas sezóny 2020/2021.
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TLIESKATKÁ
Skladací tlieskací vejár - umiestnenie reklamy, názvu spoločnosti alebo loga
Vašej spoločnosti o rozmere maximálne 44,5 x 31,5 cm. Vejár si zoberie 90%
divákov so sebou domov ako pamiatku na zápas. Náklad 2000 na jeden zápas.

BULLETIN BARANOVINY
Bulletin je vydávaný jedenkrát za hrací týždeň. Obsahuje klubové novinky,
súpisky tímov, rozhovory a tiež priestor pre umiestnenie Vašej reklamy.
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PARTNER DOMÁCEHO ZÁPASU
Partnerstvo domáceho zápasu je účinnou jednorázovou formou aktívnej prezentácie spoločnosti v rámci jedného zápasu.
Partnerstvo zahŕňa:
Prezentácia loga spoločnosti na obálke Baranovín a reklamnú stranu vo vnútri novín.
Prezentáciu loga na LED obrazovke ako partnera aktuálneho zápasu. Spolu 6 krát - pred zápasom, počas každej tretiny
a prestávky.
Možnosť prezentácie
Možnosť prezentácie
Možnosť prezentácie
Možnosť prezentácie

reklamného spotu - 6 x 20 sek.
spoločnosti formou diváckej súťaže cez 2. prestávku.
prostredníctvom sociálnych sietí.
prostredníctvom distribúcie reklamných predmetov.
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ZIMNÝ ŠTADIÓN ZVOLEN
LED PANELY
Na zimnom štadióne vo Zvolene sa nachádzajú aj reklamné
led panely, na ktorých je zobrazovaná reklama.
Pri striedačkách mužstiev (v zábere TV KAMIER) sa nachádzajú
2ks panelov 7m x 1m v rozlíšení 672px x 96px.
Nad vchodmi na B tribúnu sa nachádzajú 3ks panelov vo
veľkosti 2m x 0,75m, v rozlíšení 192px x 72px.
Reklama je zobrazovaná po dobu 20 sekúnd, v opakujúcej sa
slučke, ktorá začína 40 minút pred začiatkom zápasu a končí
po skončení zápasu.

KOCKA
Veľkoplošná obrazovka s plnou škálou farieb, pohyb doplnený
zvukom,
presvedčivo
upúta
pozornosť
návštevníkov
hokejového stretnutia za každých svetelných podmienok.
6x 20 sekundový spot počas základnej časti ligy
6x 20 sekundový spot počas PLAY OFF
Spot bude odvysielaný pred stretnutím, počas tretín
a počas prestávok.
Pomer strán veľkoplošnej obrazovky je 16:9 v rozlíšení
1920x1080

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA
...spolu za úspechmi...

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica

