
SK BIVOJ 
LITVÍNOV

V srdci naše síla jest!

SINCE 1999



KDO JE BIVOJ
SK Bivoj je největší sportovní organizací 

v Litvínově. 

Máme více aktivních členů než hokej nebo 
fotbal. Nyní máme cca 450 členů.

Jeden z nejúspěšnějších florbalových klubů v 
Ústeckém kraji s dvacetiletou tradicí.

 
Vychovali jsme desítky Extraligových hráčů a  

několik reprezentantů ČR.

V domácí hale pořádáme přes  350 ligových 
zápasů ročně.

 



Na prvním místě 
vychováváme člověka, 

potom sportovce, až 
nakonec florbalistu.

HODNOTY  KLUBU
Tradice + síla + bojovnost. 

Fairplay + zábava + budoucnost.



ÚSPĚCHY 
BIVOJE

sezóna 2015 - 2016 v Superlize01

vítěz Prague Floorbal Cup 2020
vítěz Nisa Open 2019
3.místo CZECH OPEN 2020

03

naši odchovanci v juniorských 
reprezentacích ČR02



CO MÁME PŘED SEBOU

postup A-týmu mužů  a 
žen do Superligy – víme, 
že na to máme

01
kempy talentované 
mládeže

02
florbal do každé rodiny 
- spolupráce se všemi 
základními školami, 
možnost pohybu všech 
litvínovských dětí 

03



Buďte u toho s námi!



Co Vám můžeme nabídnout

sponzor 50 tisíc ročně

plocha na 2 mantinelech 2 m2

plocha na dresech mládežnického týmu
rozcvičovací trika s logem

obchodní jméno v tiskových a reklamních 
materiálech

obchodní jméno v názvu vybraného týmu
reklamní spot na velkoplošné obrazovce 
uvádění obchodního jména během zápasu

01 sponzor 10 tisíc ročně

plocha na mantinelu 1 m2

obchodní jméno uvedeno na 
webových stránkách mezi 
partnery klubu 

dále v programech k utkání a 
dalších  tiskových a 
reklamních materiálech

02



Co Vám můžeme nabídnout

generální partner od 400 tisíc ročně

plocha na 6 mantinelech tj. 6x1m2

plocha na dresech A - týmu mužů i žen 400 cm2

rozcvičovací trika s logem
logo na webových stránkách
flrobalový turnaj pro Vaše zaměstnance
uvádění obchodního jména ve všech tiskových a reklamních materiálech
uvádění obchodního jména ve všech médiích
začlenění obchodního jména do názvu vybraného týmu
reklamní spot na velkoplošné obrazovce a uvádění obchodního jména během zápasu

03



DRESY



Ing.Tomáš Arazim
předseda 
723893333

Bc.Petr Globočník
místopředseda

605103959

TÝM



KONTAKT

www.skbivoj.cz

info@skbivoj.cz

723 89 33 33



Děkujeme!
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