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Každý měsíc po celém Česko-Slovensku roste síť oficiálních OKTAGON BARŮ. 
Restaurace a sportbary mohou exkluzivně vysílat přímé přenosy všech turnajů OKTAGON, které měsíčně 
sledují stovky tisíc lidí!

Svým hostům nyní můžete i VY neservírovat zážitek v podobě nejlepší sportovní show 
v Česko-Slovensku. Stačí si zakoupit licenci na veřejné vysílání.

Potěšte stávající zákazníky a přilákejte mnoho nových díky naší velké marketingové podpoře 
s milionem fanoušků na webu a sociálních sítích, odkud je nasměrujeme přímo k vám.

Turnaje OKTAGON se konají pravidelně 1x, někdy 2x do měsíce. Jedná se o velkou 
adrenalinovou show plnou emocí, zajímavých rozhovorů, a hlavně dechberoucích zápasů nejlepších
bojovníků v Česku a na Slovensku a jejich příběhů. 



Vysílat přímý přenos můžete přes klasické chytré televize či přes 
počítač skrz internetovou TV platformu OKTAGON.TV, kde se 
jednoduše zaregistrujete a vložíte vysílací kód.

Již existující oficiální OKTAGON BARY potvrzují příliv spousty nových

zákazníků z jejich okolí, kteří se o podniku dozvěděli díky OKTAGONU

a začali ho pak navštěvovat i mimo naše turnaje. 



Reference

„Množství nových zákazníků nás 
hned překvapilo. A navíc se náš 
podnik naplnil velmi rychle.“ 

Jaroslav Zbořil
majitel Radegast Sportbar v Brně

Vladimír Schnappel
manažer restaurace OSSEG v Praze

Martin Meliš
spolumajitel Steps pub & Club v Trenčíně

Roman Štefka
spolumajitel Pivnice U Sporťáka v Praze

„S OKTAGONEM jsme se dohodli výborně. 
Skvělé je, že jejich turnaje nám skutečně 
přilákaly úplně nové hosty, kteří nedávají jen 
piva, ale i panáky a další drinky.“

„Spolupráce s OKTAGONEM se 
evidentně daří, a čím déle jejich 
turnaje vysíláme, o to větší je 
zájem a zákazníků víc a víc.“ 

„MMA dnes už prostě patří do port-
folia sportů, které chceme, aby byly 
součástí našeho pubu.“ 
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Podmínky 
spolupráce



Spolupráce na 1 turnaj – 3500 Kč/140 EURO.

Spolupráce na 6 turnajů – zvýhodněná cena 18 200 Kč/720 EURO (celková SLEVA 2800 Kč/120 EURO).

Spolupráce na 12 turnajů – 33 500 Kč/1340 EURO (celková SLEVA 8 500 Kč/340 EURO).

Při navázaní spolupráce s více podniky pod jednou síti restaurací možnost další SLEVY.

Na základě dohodnuté spolupráce budete přesměrování na webovou stránku s objednávkovým formulářem.

Platba proběhne převodem či online platbou.

Grafika a přístupový kód k přenosu vám bude zaslán cca 14 dní před turnajem.
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**Při spolupráci na 6 či 12 turnajů si turnaje OKTAGON můžete vybírat. To znamená, že nemusíte vysílat všechny turnaje po sobě. 

(*ceny uvedeny bez DPH)
1. UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE O PŘENOSU TURNAJE OKTAGON MMA 



Každý OKTAGON BAR bude po dobu spolupráce propagován na našem webu  https://oktagonmma.cz/bary
v sekci OKTAGON BAR a v naší mobilní aplikaci  OKTAGON MMA. Zde bude u vašeho podniku uveden název,
adresa, foto, vaše webové stránky, sociální sítě, tel. číslo pro rezervaci místa, umístění v Google maps a popisek podniku.

Každý OKTAGON BAR bude vyznačen na našem webu a aplikaci v mapě OKTAGON BARŮ
České a Slovenské republiky. Návštěvníci webu přímo uvidí, kde přesně se nachází jejich nejbližší OKTAGON BAR
i s jeho kontaktními údaji. 

Zašleme vám obsáhlou oficiální grafiku OKTAGON MMA na vaše sociální sítě a weby vždy ke konkrétnímu turnaji 
– s fotkami bojovníků, představení hlavních zápasů, fightcard – program turnaje.

Zašleme vám profesionální promo video na OKTAGON BARY. 

Zašleme vám plakát k vytisknutí s tématem, datem a časem konkrétního turnaje, který si můžete vyvěsit ve vašem podniku
či kdekoliv mimo něj pro přímou propagaci živého vysílání ve vašem podniku.
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2. PROPAGACE VAŠEHO PODNIKU OD OKTAGON MMA



V hlavních příspěvcích a Stories na našem Instagramu (380 tisíc sledujících) a Facebooku (240 tisíc sledujících) propa-
gujeme opakovaně v průběhu 14 dní před turnajem OKTAGON BARY formou fotek, bannerů a videí - s výzvou Sledujte přímý 
přenos v OKTAGON BARECH apod. a s odkazem na web sekci OKTAGON BAR, kde budete zveřejněni a fanoušci si vás tak 
budou moci jednoduše najít.

Video propagace OKTAGON BARŮ probíhá i na našem YouTube (350 tisíc sledujících)   
    
Po turnaji nám zašlete 3 použitelné fotografie ze sledování turnaje ve vašem podniku (záběry, jak hosté sledují plátno/
obrazovku) a my je zveřejníme na našem Facebooku nebo Instagramu opět s odkazem na web sekci OKTAGON BARY.

V případě domluvy o spolupráci na 6-12 turnajů vám zašleme i nálepku s titulkem, že jste oficiální OKTAGON BAR
a pravidelně u vás probíhají přímé přenosy OKTAGON. Nálepka je určená nejlépe na vchodové dveře, aby ji
zákazníci měli před vstupem přímo na očích každý den.

V případě domluvy o spolupráci na 6-12 turnajů vám zašleme k vytisknutí také velký POS plachtový banner s titulkem, že 
jste oficiální OKTAGON BAR a pravidelně u vás probíhají přímé přenosy OKTAGON. Ten si také můžete vytisknout a umístit 
ho jako velkou reklamu v podobě stojanu před váš podnik – což je další efektivní a velmi dobře viditelná tištěná reklama
na vysílání přímo ve vašem podniku.
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2. PROPAGACE VAŠEHO PODNIKU OD OKTAGON MMA



Ukázky propagace OKTAGON BARŮ



Přímé přenosy turnajů OKTAGON
si můžete objednat přímo ZDE
www.oktagonmma.cz/oktagonbar 

Veřejná produkce živého přenosu je vlastníkem práv povolená výhradně v oficiálních 
OKTAGON BARECH, které si zakoupily licenci pro veřejné vysílání, jinak je živý přenos 
zpřístupňován pouze pro soukromé účely. Neoprávněné použití bude vlastníkem práv 
postihováno podle zákona.

www.oktagonmma.cz/oktagonbar
www.oktagonmma.cz/oktagonbar

