
Možnosti spolupráce



Staňte se partnerem naší show

Nabízíme vám jedinečnou možnost být součástí něčeho co nemá v 
Československu a Evropě obdoby. Rybářských filmů, které se vyrovnají 
světovým parametrům. Navažte s námi kontakt pomocí emailu, telefonu 
nebo sociálních sítích a staňte se součástí vyjímečného projektu. Jsme 
schopni vám nabídnout reklamu v nejsledovanějších rybářských filmech v 
naší zemi, ve filmech, jejichž autorem je Hektor Project a jeden z 
nejnavštěvovanějších a na sociálních profilech nejsledovanějších rybářských 
magazínu v Česku Zachytame.cz.



Hlavní partneři

Pokud chcete, aby váš eshop, produkt či firma byla pořádně vidět, staňte se jedním z 
našich hlavních partnerů a my se o to postaráme. 

- Vaše logo bude vidět na našich webových stránkách v sekci hlavní partneři. 
- Vaše logo bude vidět ve filmu, jednak v titulcích, ale také na propagačních materiálech, 
které nám pro natáčení poskytnete. 
- Vaší stránku budeme označovat v pravidelných příspěvcích z našich expedic na 
sociálních sítích. 
- Vaše logo zařadíme do promo videií na náš pořad, které vydáváme po celý rok.

Cena: 30 000Kč / díl našeho pořadu



Partneři 

Chcete li zviditelnit váš eshop, produkt či firmu, zkuste to s námi. Investicí do reklamy, 
která bude vidět v našich filmech, oslovíte desetitisíce rybářů i nadšenců do 
cestování.

- Vaše logo bude vidět na našich webových stránkách v sekci partneři. 
- Vaše logo zařadíme do titulků na konci našeho rybářského filmu. 

Cena: 10 000Kč / díl našeho pořadu



Reklamou podpoříte sebe i náš projekt

Většinu našich expedicí jsme doposud financovali z vlastních zdrojů, teď se 
ovšem dostáváme do fáze, kdy pracujeme na mnohem náročnějších 
projektech, které s sebou nesou obrovské náklady a stovky hodin práce. 
Vždy když ovšem vyjde na světlo světa nový rybářský díl z naší produkce, 
tak ho okamžitě sleduje tisíce rybářů a to je pro nás veliké zadostiučinení a 
zároveň veliká možnost pro vás, sponzory, abyste byli vidět.

Staňte se součástí nejsledovanějších rybářských filmů o mořském 
rybolovu v Československu. 



Kontakt

Za rybami světových moří

info@zarybamisvetovychmori.cz
www.zarybamisvetovychmori.cz

mailto:info@zarybamisvetovychmori.cz

