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Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kte-

rém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, 

M. Gemrotová, V. Noid Bárta, M. Vyskvorkina, D. Hůlka, A. Langoska, M. Konvičková, 

Elis, H. Mlynková, doprovázeny Bon Art Pops Orchestra pod vedením charismatického 

Kryštofa Marka.

Vánoční hvězdy v Karlíně 2014
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Dámy a pánové,

dovolte mi Vás oslovit se speciální nabídkou spolupráce na koncertě Vánoční Hvězdy 

v Karlíně, který se letos bude konat 21.12.2015 v multifunkčním sále FORUM KARLÍN. 

Tak jako každý rok pořádá společnost Bon Art Music, SE vánoční koncert s názvem „ Vá-

noční hvězdy v Karlíně“ a zatímco minulý rok pořadem zazněly světové melodie z oblasti 

od klasické hudby přes swing až po moderní pop, letos bude věnován program zejména 

domácí tvorbě v podání předních českých interpretů a skupin.

Účast přislíbili:
Chinaski, Miro Žbirka, Michal Hrůza, David Koller, Janek Ledecký, 
Accordion without borders, Kristýna Peterková, Bon Art Pops Orchestra 
a další hosté.

Speciální host Dan McCafferty (Nazareth), který zazpívá své nej-
větší hity z dob skupiny Nazareth, ale i připravované novinky.

Večerem bude provázet Libor Bouček.

Pořadem zazní jak nové věci jednotlivých interpretů, tak osvědčené hity, na které se 

pokaždé diváci velmi těší.

Diváky může oslovit, že osvědčený doprovodný Bon Art Pops Orchestra bude složen vý-

hradně z půvabných mladých žen a bude doprovázet interprety ve vybraných skladbách.

Celý večer bude koncipován v příjemné vánoční náladě a bude navazovat na úspěšný, 

zcela vyprodaný koncert 2014, který se konal v Hudebním Divadle Karlín.

Více informací na www.bonart.cz

Mgr. Jakub Liegert 
producent koncertu

Nabídka spolupráce
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Média (televize, rozhlas, tisk)
• spoty v TV a rádiu

Outdoorové plochy — výběr z následujících ploch: 

CLV a rotundy (citylight vitríny 118,5 x 175 cm)

• kvalitní a velmi účinné osvětlené reklamní plochy
• umístění na nejfrekventovanějších místech měst,  

u hlavních komunikací a na zastávkách MHD
• dobře viditelné z projíždějících dopravních prostředků i z pohledu chodce
• osvětlené reklamní panely jsou výraznou součástí městského prostředí a přitahují 

pozornost  
  
DigiCLV (Digitální citylight  — 1080 x 1920px)

• dynamické reklamní panely v obchodních centrech v rámci Prahy a dalších  
městech

 
Billboardy (510 x 240 cm)

• zásah cílové skupiny řidičů 
• kvalitní plochy na dálnicích a rychlostních silnicích

Rollingboardy (314 x 230 cm)

• nasvícená scrollující plocha
• s téměř 7m2 a nasvícením je tento gigant k nepřehlédnutí

QS fólie (220 x 60 cm)

• exteriérové plochy na pražských tramvajích
 
Metro rámečky (49 x 49 cm) 
Interiérové plochy v pražském metru
 
A3, A2, A1 plakáty
• výlep v centru Prahy na dobře viditelných místech

Reklama na internetu a v místě konání

Podpora koncertu
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•	 Možnosti spolupráce se odvíjejí od formy partnerství

•	 V případě zájmu jsme připraveni představit konkrétní možnosti spolupráce, která je 

připravena vždy na míru partnera

•	 Spojení se jménem značícím kvalitu

•	 Propagace partnera v rámci propagace koncertu na výše zmíněných plochách

•	 Volné vstupenky dle výběru

•	 Možnost realizace promotion 

Proč se stát partnerem tohoto projektu?

•	 Spojení vaší společnosti se jmény světového formátu a prvotřídní kvality

•	 Propagace vaší společnosti v rámci celé ČR a v Praze na všech reklamních médiích 

vyjmenovaných výše

•	 Možnost neformálního setkání s vlastními partnery inzerenta na této akci

•	 Možnost setkání s vašimi obchodními partnery v rámci jedinečné kulturní události

•	 Možnost navázání dlouhodobé spolupráce v rámci našich projektů

Možnosti partnerství

Reklama na koncert Vánoční hvězdy 2014 – DigiCLV v OC
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Návrhy vizuálu
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Návrhy vizuálu



Společnost Bon Art Music, SE je jednou z předních reklamních a pro-
dukčních společností v České republice. Zabýváme se všestrannou 
produkční činností a reklamou.

Koncerty a akce, reklama, vydavatelství
• Produkujeme koncertní vystoupení a turné
• Produkce hudebních CD a DVD nosičů
• Spolupráce s našimi předními umělci (Meky Žbirka, Chinaski, Da-

vid Koller, Jaroslav Svěcený, Radim Schwab, Michaela Gemrotová, 
Markéta Konvičková, Marpo a mnoho dalších)

• Vydávání knih
• Kompletní zajištění akcí
• Jednání o přáních a představách klienta, poradenství, zajištení 

prostor a jejich výzdoby, účinkujících a služeb, vyřízení příslušných 
povolení a poplatků, vč. OSA, catering

• Audio a videozáznam akce
• Rychlé, přesné a kompletní vyúčtování akce

Spolupracujeme s našimi nejlepšími a mediálně nejznámějšími inter-
prety a snažíme se vytvářet zábavu nad očekávání diváků.

Při realizaci jednotlivých projektů spolupracujeme s celou řadou ob-
chodních partnerů s cílem poskytovat stále kvalitnější služby s co nej-
širším doplňkovým servisem. Naší snahou je vždy maximálně spokoje-
ný klient, který s pomocí našich služeb dosáhne svého záměru.

Rádi bychom Vám také nabídli vstupenky pro Vaše zaměstnan-
ce, klienty či přátele, a to za speciální ceny dle individuální po-
ptávky a Vašich představ.

V případě Vašeho zájmu mne, prosím, neváhejte kontaktovat. 

Mgr. Jakub Liegert 
(producent koncertu)
Bon Art Music, SE
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
mobil: +420 603 818 364
email: jliegert@bonart.cz
bonart.cz | www.vanocnihvezdy.cz

Tisk, grafika brožury: Bon Art Media, www.bonartmedia.cz

O společnosti Bon Art Music, SE


