


Váţený pane řediteli,

v roce 2008 zahájila Motocyklová asociace České republiky, o.s. pečlivě připravovaný

projekt „Bezpečné léto“. Projekt zaměřený na podporu bezpečnosti a prevence v silniční

dopravě je určený jak motocyklistům, tak ostatním účastníkům silničního provozu. Po

velice zdařilých a mediálně proslulých ročnících se akce „Bezpečné léto“ připravuje i pro

rok 2010.

Projekt byl mezinárodně oceněn v Paříži speciální cenou ,,Prix de la Sécurity

Routiére 2009“, které jsme jedinými držiteli v ČR.

Představení projektu třetího ročníku akce „Bezpečné léto 2010“ Motocyklové asociace

České republiky, o.s. je přílohou, stejně jako prezentace společnosti.

Předpokládáme, ţe naše nabídka je natolik výjimečná, ţe dokáţe pokrýt Vaše potřeby

marketingové komunikace v exkluzivní skupině svých rovných.

Věříme, ţe se pro účast v daném projektu rozhodnete, a tak pro rok 2010 se stane Vaše

společnost a i Vy osobně partnerem projektu profesionálů z MACR o.s..

S pozdravem

Jaromír Šíd

prezident společnosti



PŘEDSTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PROJEKTU:

„BEZPEČNÉ LÉTO“ – 3. ročník:

Hlavní prioritou třetího ročníku projektu "Bezpečné léto 2010" je naučit komunikovat a
ţít vedle sebe určité skupiny občanů v oblasti dopravy. Dále přiblíţit občanům jízdu na
motocyklu, vyzdvihnout pozitivní a poukázat na negativní vlivy v dopravě, podpořit
bezpečnost a prevenci chodců a řidičů, kterou všichni dnes podceňují nebo o moţných
následcích ani netuší. Poukázat na blíţící se prázdniny, kdy většina lidí cestuje na
dovolenou nebo do přírody.

Akce bude probíhat již třetím rokem pod záštitou MČ Praha 5.

Pozvané organizace: Policie CR, Městská policie, Zdravotní záchranná sluţba,
Technická správa komunikací, Ředitelství silnic a dálnic, Hasičský záchranný sbor,
Dopravní podnik hl. města Prahy, Ministerstvo dopravy ….
Projekt je realizovaný zábavnou formou v doprovodu hudby a VIP hostů.
Celá akce bude probíhat na ploše o rozloze 200 m2 z velké části zastřešené. V nočních
hodinách budou prostory zajištěny bezpečnostní sluţbou. Akce je pojištěna.

Cílová skupina projektu: dospělí, mladiství, děti…

Termín a místo konání: 15.6. - 16.6. 2010 – Praha Anděl – veřejné prostranství



FOTOGALERIE  Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ AKCE:

Rozhovor s 

kaskadérem 

Pavlem 

Hanzlíkem

Akce se 

zúčastnila i 

dopravní policie 

ČR

Ukázka první 

pomoci



AKCI NAVŠTĚVUJÍ I VIP 

OSOBNOSTI – NA FOTOGRAFII 

ZDENĚK PODHŮRSKÝ

BEZPEČNÉ LÉTO 2009



1. zajištění pronájmu výstavního místa o velikosti 12m2 na akci pro prezentaci
produktů obchodního partnera vč. vyvěšení reklamní plachty

2. zveřejnění reklamního loga obchodního partnera na propagačních materiálech k akci

3. zveřejnění obchodního partnera na webu www.macr.cz

4. distribuce reklamních letáků

5. v průběhu konání akce zveřejnění obchodních partnerů moderátorem akce

6. propagace akce v odborných médiích

NABÍDKA ÚČASTI NA PROJEKTU „BEZPEČNÉ LÉTO“ :

Za dva dny naší akci shlédne cca 120 000 lidí!!!

Cena za propagaci partnera na projektu: 20.000,- Kč
( v ceně pojištění akce , el. energie, poplatky OSA)



PŘEVZETÍ CENY NA EIFELOVI VĚŢI V PAŘÍŢI – říjen 2009

VÍTĚZ:  PRIX DE LA SECURITY ROUTIERE 2009 

za projekt „BEZPEČNÉ LÉTO“



Rozhovor  – hlavní večerní zprávy TV 

NOVA

online diskuze www.iDNES.cz

Účast na Silniční konferenci 07,08,09



Účast a prezentace na 

výstavě Motosalon 

INWEST 2008 Plzeň

Účast a prezentace na 

veletrhu Dopravní 

Prevence 2009



KONTAKT:

Motocyklová asociace České republiky, o.s.

Habrová 2640/5

130 00  PRAHA

IČO: 27045072

Číslo bankovního účtu: 2541146001/5500

Mobil: 777 012 340, 607 519 425

www.macr.cz

macr@macr.cz

prezident@macr.cz

http://www.macr.cz/
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