
 

 

Nabídka spolupráce pro partnery 

Vážení přátelé, 

HISTORICAL AIRSHOW 2022 (13. Dobový letecký den) navazuje na tradici úspěšných předešlých 
ročníků Dobových leteckých dnů v Mladé Boleslavi, které vždy přilákaly návštěvníky nejen 
z Mladoboleslavska a širokého okolí, ale také ze zahraničí. 
Nelze jen nezmínit, že se koná s dvouletým zpožděním zapříčiněným pandemií Corona viru. 

Letošní ročník je připravován na sobotu 18. června 2022, kdy se představí nejen zajímavá historická 
letadla, ale i pozemní technika. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout letadla z Čech i ze zahraničí,  
oldtimery ze ŠKODA Muzea i ze soukromých sbírek, dále historické traktory, hasičskou a vojenskou 
techniku. Zažijete příjemnou dobovou atmosféru, kterou navodíme komparsem v dobových 
kostýmech a hudbou.  

Jako vždy pro Vás připravujeme novinky, které dosud na žádném předchozím dobovém leteckém dnu 
nebyly. V rámci tohoto připravovaného projektu Vám můžeme nabídnout zajímavou příležitost ke 
zviditelnění Vaší společnosti. 

Celému projektu HISTORICAL AIRSHOW 2022 přeje ideální umístění v bezprostřední blízkosti města 
Mladá Boleslav. Místo konání je velmi dobře přístupné, nachází se na hlavním tahu dálnice D10 Praha-
Liberec a umožňuje rychlé spojení s hlavním městem, které je součástí evropské dálniční sítě. Letiště 
Aeroklubu Mladá Boleslav disponuje také dobrým připojením k silnici směrem od Kolína a České Lípy, 
s výbornou dopravní dostupností. 
Mladá Boleslav leží na železniční křižovatce, díky které je snadno dostupná z Prahy, ale i z východních 
částí republiky. 

Minulý, 12. Dobový letecký den, navštívilo více jak 15.000 diváků.  

Pořádající organizace: 

Aeroklub Mladá Boleslav, Regnerova 1306, 293 01 Mladá Boleslav IČ 48680443 

Nadační fond letadla Metoda Vlacha, Čechova 1277, 293 01 Mladá Boleslav IČ 26478935 

Odborný partner: 

Letecké Muzeum Metoděje Vlacha 

Místo konání: 

Areál letiště Aeroklubu Mladá Boleslav, Regnerova 1306, 293 01 Mladá Boleslav s kapacitou 30.000 
osob. 

Mediální spolupráce: 

veřejnoprávní televize, deníky, regionální rozhlasové a televizní stanice, odborné letecké časopisy, 

internetová média. 

OHLÉDNUTÍ ZA 12. DOBOVÝM LETECKÝM DNEM 

12. Dobový letecký den se konal 16. června 2018. Návštěvníci z celé Evropy měli možnost zhlédnout 

takové unikáty, jako jsou: P-51 Mustang, P-38 Lightning, Supermarine Spitfire, Flying Bulls, Extru 300 

SL pilotovanou akrobatem Martinem Šonkou, apod. Příznivé reakce v médiích byly důkazem, že si tato 

akce našla své příznivce. 

  



 

 

PROGRAM HISTORICAL AIRSHOW 2022/SOBOTA 18. ČERVNA 2022 

09.00 - 13.00 přílety vystupujících letadel 
08.30 - 13.00 lety pro veřejnost 
08.30 – 13.00 příjezd diváků 
13.00 – 18.00 letecká show – hlavní program 
18.00   odlety letadel 
18.00 – 21.00  lety pro veřejnost 

PROPAGACE AKCE 

- veřejnoprávní o lokální rozhlasové a televizní stanice 
- upoutávky a spoty, informační články 
- odborné letecké časopisy upoutávky 
- billboardy / bannery 
- velkoformátový plakát A1 s logy sponzorů 
- internetové stránky www.historical-airshow.com, https://www.facebook.com/historicalairshow   
- internetové stránky www.hfclub.cz 
- internetové stránky leteckého muzea Metoděje Vlacha www.lmmv.cz 
- portál aeroweb.cz (návštěvnost cca 45.000 měsíčné) 
- portál flymag.cz (návštěvnost cca 60.000 měsíčně) 
- reklamní bannery na stránkách www.seznam.cz (návštěvnost cca 250.000 denně) 

Propagace v areálu 

poskytnutí prostoru pro propagační bannery na řídící věži, ve vyhrazeném prostoru, u vstupních bran 
firemní prezentace v prostorách letiště, vyhlášení partnerů moderátorem akce. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO PARTNERY! 

Partner HISTORICAL AIRSHOW 2022 / A 

Výše plněni 
10.000,- Kč bez DPH 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW 
- logo s aktivním proklikem na www.historical-airshow.com v sekci partneři 
- uveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- uveřejnění loga partnera na vstupence 
- 2x VIP vstupenka 
- 2x volná vstupenka 

Partner HISTORICAL AIRSHOW 2022 / B 

Výše plněni 
25.000,- Kč bez DPH 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW 
- logo s aktivním proklikem na www.historical-airshow.com v sekci partneři  
- opakované vyhlášeni partnera v průběhu akce  
- uveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- uveřejnění loga partnera na vstupence 
- 2x VIP vstupenka 
- 4x volná vstupenka 
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Partner HISTORICAL AIRSHOW 2022 / C 

Výše plněni 
50.000,- Kč bez DPH 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW 
- logo s aktivním proklikem na wvw.historical-airshow.com v sekci partneři 
- opakovaně vyhlášení partnera v průběhu akce 
- uveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- uveřejnění loga partnera na letácích A5 
- uveřejnění loga partnera na vstupence 
- 4x VIP vstupenka 
- 1O x volná vstupenka 

Partner HISTORICAL AIRSHOW 2022 / D 

Výše plněni 
100.000,- Kč bez DPH 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW 
- logo s aktivním proklikem na www.historical-airshow.com v sekci partneři 
- opakované vyhlášení partnera v průběhu akce 
- uveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- uveřejnění loga partnera na letácích A5 
- uveřejnění loga partnera na vstupence 
- 6x VIP vstupenka 
- 10x volná vstupenka 
- logo partnera u vstupních bran do areálu (poskytnutí prostoru pro propagační banner) 
- logo partnera ve vyhrazeném VIP prostou (poskytnutí prostoru pro propagační banner)  

 Hlavní partner HISTORICAL AIRSHOW 2022  

Výše plnění 
200.000,- Kč bez DPH 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW. Logo s aktivním proklikem na 

www.historical-ainhow.com v sekci partneři 
- logo na titulní straně www.historical-airshow.com 
- opakované vyhlášeni partnera v průběhu akce AIRSHOW 
- zveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- zveřejnění loga partnera na letácích A5 
- zveřejnění loga partnera na vstupence a VIP vstupence 
- 8x VIP vstupenka 
- 20x volná vstupenka 
- 1x vyhlídkový let pro dvě osoby 
- logo partnera na řídící věži letiště (poskytnutí prostoru pro propagační banner) 
- logo partnera ve vyhrazeném VIP prostou (poskytnutí prostoru pro propagační banner). 
- logo na 4 propagačních bannerech AIRSHOW na přemostění dálnice D10 (Praha – Liberec) a silnice 

č. 38 (Mladá Boleslav - Česká Lípa). 
- firemní prezentace v areálu HISTORICAL AIRSHOW (stánek u vstupní brány do areálu, letáky, 

soutěže). 

  

file:///C:/Users/Zdenek/Documents/Aeroklub%20doku/DLD%202016%20-%20AirShow/wvw.historical-airshow.com
file:///C:/Users/Zdenek/Documents/Aeroklub%20doku/DLD%202016%20-%20AirShow/www.historical-airshow.com
file:///C:/Users/Zdenek/Documents/Aeroklub%20doku/DLD%202016%20-%20AirShow/www.historical-airshow.com


 

 

Generální partner HISTORICAL AIRSHOW 2022   

Výše plnění 
- zvláštní plnění – největší partner 
- speciální nabídka služeb partnerovi 
- logo (poskytnutí prostoru pro propagační banner) v areálu AIRSHOW. Logo s aktivním proklikem na 

www.historical-airshow.com v sekci partneři 
- logo na titulní straně www.historical-airshow.com 
- opakované vyhlášeni partnera v průběhu akce 
- uveřejnění loga partnera na plakátu A1 
- uveřejnění loga partnera na letácích A5 
- uveřejnění loga partnera na vstupence a VIP vstupence 
- VIP vstupenka - počet po vzájemné dohodě 
- volná vstupenka - počet po vzájemné dohodě 
- logo partnera na řídicí věži letiště (poskytnutí prostoru pro propagační banner) 
- logo partnera ve vyhrazeném VIP prostou (poskytnutí prostoru pro propagační banner 
- logo na 4 propagačních bannerech HISTORICAL AIRSHOW na přemostění dálnice D10 (Praha - 

Liberec) a silnice č. 38 (Mladá Boleslav -Česká Lípa)  
- firemní prezentace v areálu AIRSHOW (stánek u vstupní brány do areálu, letáky, soutěže) 
- uvedení partnera ve spotech na rádiu 
- vyhlídkový let pro čtyři osoby 

Partnerům nabízíme profesionální přístup a organizační zkušenosti. Děkujeme za Vaši pozornost 

věnovanou projektu HISTORICAL AIRSHOW. Rádi bychom s Vaší podporou pokračovali v udržení tradice 

dobových leteckých dnů v Mladé Boleslavi.  

Těšíme se, že se opět stanete našimi partnery při pořádání HISTORICAL AIRSHOW 2022. 

 

V Mladé Boleslavi, dne 7. 5. 2022 

 

 

 

 

Zdeněk Ježek, 
předseda Aeroklubu Mladá Boleslav

Vladimír Handlík, 
předseda Nadačního fondu LMV
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