
Český badmintonový svaz, z.s.

 
Extraliga v badmintonu smíšených družstev 

sezóna 2022/23


• Sezóna 2022/23 trvá od 25. října 2022 do 7. května 2023 (rozpis soutěže v tabulce níže)

• Smlouva o spolupráci se s partnery uzavírá zpravidla na jednu sezónu

• Další možnosti spolupráce, které nejsou uvedené v tabulce níže, je s každým partnerem 

možno řešit individuálně


- Hráč kola - za poplatek 15 000 Kč je po partnerovi pojmenováno ocenění, které se 
uděluje po každém extraligovém kole a dále je propagováno na soc. sítích


- Nejužitečnější hráč Extraligy - za poplatek 15 000 Kč - je po partnerovi pojmenováno 
ocenění, které po finále obdrží nejlepší hráč celého ročníku. Ocenění je dále 
propagováno na soc. sítích a svazovém webu


Informace pro partnery - Statut partnerství

Generální partner 
100 000 Kč

Partner 
30 000 Kč

Jméno partnera v názvu soutěže •
Logo partnera součástí hlavního loga soutěže •
Logo partnera součástí vedlejšího loga soutěže •
Logo na webu • •
Logo na oficiálních svazových dokumentech, včetně 
tiskových zpráv, PR článků, pozvánek • •

Logo na oficiálních klubových dokumentech •
Logo na výsledkových grafikách a jiných foto /video 
materiálech z jednotlivých kol •

Logo v článcích na webu svazu •
Bannery u kurtu (v hale) u každého utkání 3x 1x

Prostor v hale pro nabízené produkty/služby •
Injektáž u streamovaných utkání • •
Pojmenování kurtu na finále play-off •
Post partnera na FB ČBaS (sezona) 3x 1x

Uvedení partnera moderátorem nebo product placement 
při finále play-off 3x 1x

Logo partnera na oficiálním rollupu v prostoru pro 
rozhovory na finále play-off • •

Rollup partnera v prostoru pro rozhovory na finále play-off •



Český badmintonový svaz, z.s.




Zátopkova 100/2
+420 737 263 077
169 00 Praha 6 - Břevnov
www.czechbadminton.cz

Rozpis Extraligy smíšených družstev 2022/23

Základní část

1. kolo 29. a 30. října 2022

2. kolo 10. a 11. prosince 2022

3. kolo 14. a 15. ledna 2023

4. kolo 25. nebo 26. února 2023

Play-off

Čtvrtfinále 18. nebo 19. března 2023

Semifinále a finále 6. a 7. května 2023

http://www.czechbadminton.cz

