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Majitel areálu

► 50 % Statutární město Liberec

► 50 % Sportovní areál Liberec s.r.o.

Provozovatel areálu

► S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.

► člen skupiny S group holding, a.s.

Fakta

► 145 000 m2

► 35 000 m2 travnatých ploch

► 16 venkovních sportovišť

► 19 krytých sportovišť

► Více než 26 sportovních klubů

Základní informace



Sport Park Liberec je největším sportovně-relaxačním areálem v severních

Čechách. Jeho dominantou je multifunkční hala hostící nejrůznější kulturní,
společenské a sportovní akce. Areál dále zahrnuje množství venkovních

i krytých sportovišť, tříhvězdičkový hotel, bary, restaurace či sportovní prodejny.

Sport Park Liberec



Informace o 

návštěvnosti 

areálu

Areál Sport Park Liberec

Návštěvnost sportovišť v areálu
Průměrná denní návštěvnost cca 1469 návštěvníků
Počet sportovních klubů v areálu 20
Počet tříd sportovních klubů více než 24
Celková roční návštěvnost více než 500 000

Individuální sportovec
muž ve věku 32 let
kladný vztah ke sportu
hraje badminton jako doplňkový koníček k vytrvalostním sportům
vlastní permanentku a navštěvuje nás 2x týdně

Kolektivní sportování
mladý člověk ve věku do 20 let
do 13 let v doprovodu rodiče
pohlaví 50/50
nejčastěji jde o hokej, florbal, gymnastiku, baseball a atletiku



Nabídka 

reklamních 

ploch

V nabídce naleznete následující reklamní plochy k pronájmu:

►Billboardy – rozměr: Eurobillboard (5,1 x 2,4 m)

►Billboardy – rozměr: 4, 27 x 2,40 m

►Cedule– rozměr 2 x 1m 

►Klaprámy – rozměr A0

►Reklamní plocha– rozměr 9 x 3,5m

Hala míčových sportů nabízí velké množství reklamních ploch

pro realizaci marketingových kampaní. Indoor reklama ve 

sportovním areálu představuje přímý kontakt reklamního 

sdělení s potencionálními zákazníky. Prostory Haly míčových 

sportů umožňují cílenou reklamu na vybraný segment
potencionálních zákazníků. 



NABÍDKA 

REKLAMNÍCH
PLOCH



Cena

►Ceny řešíme individuálně

►Záleží na velikostech a počtech využití 

ploch v areálu

►Dlouhodobější pronájmy preferujeme, 

proto jsou ceny reklamních ploch 

výhodnější

Forma spolupráce

Spolupráce

►Preferujeme dlouhodobou spolupráci, 

avšak se nebráníme jednorázovému využití 

volných ploch

►K pronájmu nabízíme všechny volné 

plochy, které jsou uvedeny v prezentaci

►Další možnosti spolupráce Vám rádi 

představíme a areálem provedeme osobně

►Nabídku indoorových  ploch v areálu 

zašleme na vyžádání.

► TIP: napište nám částku, kterou jste ochotní za reklamu u nás utratit a připravíme vám 

výhodnou nabídku přímo na míru



Billboardová plocha při příjezdu na centrální parkoviště



Billboardová plocha na centrálním parkovišti směrem do ulice Máchova



Billboardová plocha při příjezdu do areálu, ulice 28. října



Billboardové plochy na Svijanské aréně



Billboardové plochy na centrálním parkovišti



Billboardové plochy u Rybníčku



Klaprámy A0 u vstupu do tzv. Krčku v areálu Sport Parku Liberec



Cedule 2x1 m u vstupu do Haly míčových sportů a hokejových šaten



Plachta u hlavního vstupu do areálu z ulice Jeronýmova

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU



Reklamní plocha v ulici Máchova při vstupu do Home Credit Areny



Reklamní plocha v ulici Máchova při výjezdu z centrálního parkoviště

míMÍSTO PRO VAŠI REKLAMU





Kontakt

Bc. MARTIN TRITA
marketing & event manager

Telefon
+420 731 547 899

E-mail
trita@homecreditarena.cz

Web
sportparkliberec.cz




