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ČUKIS - SEZNAM BENEFITŮ 2021 

 
Magazín Svět sportu 
 

 možnost prezentovat činnost svazu v roce 2021 za zvýhodněné ceny 

 balíček obsahuje uveřejnění a zpracování dodaného textu a fotek, pozvánek na akce 
(vč. možností uvést loga partnerů akce), apod., dále pak 50 ks magazínu k dispozici 
pro objednatele (celkový náklad je 18.000 ks) 

 
Metro 
 

 možnost prezentovat svůj sport, akci nebo významnou osobnost  

 sleva 80-90 % dle objemu, mutace, apod. 

 možnost zacílení dle regionu 
 
Monitoring médií - Monitora media, s.r.o. 
 

 možnost využití monitoringu médií vašeho svazu 

 monitoring nejen online, ale i tištěných medií, rozhlasu a televize 
 
Analytický modul monitoringu médií – Monitora media, s.r.o. 
 

 definování tématu pomocí klíčových slov 

 analýza médií, která respektuje světové trendy měření a uvádí strukturované 
přehledy v číselné a grafické podobě 

 možnost vytváření srovnání různých témat a období (například turnaje, soutěže, ad.), 
které vede k lepší komunikaci souhrnných mediálních dat 

 k dispozici je: počet článků dle typu zdroje (tisk, online, TV, rozhlas), metriky AVE a 
GRP, počet interakcí na sociálních sítích, TOP autoři, vydavatelé a konkrétní zdroje 
ad. 

 
DOTACEonline.cz 
 

 vyhledávací systém grantů a dotací na všech úrovních pro neziskový sektor 
z nejobsáhlejší databáze podpůrných programů v ČR (500 zdrojů) 

 zasílání pravidelných týdenních reportů 
 
Sleva ve výši 10 % na školení organizované VOŠ ČUS  
 

 sleva ve výši 10 % na organizaci školení obecné části trenérské licence II. a III. třídy 
pro národní sportovní svazy pro školní rok 2021/2022 
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MALFINI, a.s. 
 

 možnost objednávky produktů značky Malfini za velkoobchodní ceny 

 veškerý sortiment naleznete na stránkách https://www.malfini.com/cz/cs 

 možnost potisků, výšivek nebo výroba na míru 
https://www.malfini.com/cz/cs/article/potisk-textilu, 
https://www.malfini.com/cz/cs/article/zakazkova-vyroba-2 

 
Reklamní předměty DG TIP 
 

 možnost získání 20% slevy na marketingové předměty  

 http://www.dgtip.cz/ 
 
Sleva u níže uvedených partnerů (cca 15%) 
 

 možnost získání slevy u níže uvedených partnerů: 
 

o AS Brands – grafické práce 
o DIONY Sports - speciální žíněnky na míru (český výrobce) 
o FitGear - tisk triček 
o Tejpy.cz - slevy na produkty 

 
Pronájem vystřelovače reklamních triček – CLAUDIA 
 

 atraktivní rozdávání reklamních triček při různých akcích vystřelováním nad hlavy 
účastníků 

 použít se dá také na molitanové reklamní míčky, plyšové hračky, konfety, popcorn a 
podobné měkké reklamní předměty 

 plnění vzdušníku je možné z jakéhokoli běžného kompresoru (2 – 8 bar) nebo z 
tlakové láhve s regulátorem tlaku. 
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V případě zájmu o kompletní seznam benefitů včetně detailních informací kontaktujte 
Adélu Haluzovou na adrese: info@cukis.cz 


