




Slavnostní ceremoniály MFDF Ji.hlava jsou již 
druhým rokem v režii známého režiséra 
dokumentárních filmů i reality shows Víta 
Klusáka. Zahájení slavnostně otevírá festival a 
během zakončení se udělují ceny za nejlepší 
světové, evropské i tuzemské dokumentární 
filmy. Zakončení je živě přenášeno Českou 
televizí.

Každý z ceremoniálů přivítá více než 300 hostů z řad 
festivalových VIP partnerů, osobností z Jihlavy a 
kraje Vysočina i českých a zahraničních tvůrců. Hosté 
jsou slavnostně usazeni u kulatých stolů (50 stolů po 
6ti místech). Každý z ceremoniálů je zakončený 
rautem.

Slavnostní ceremoniály a rauty



Možnosti propagace během ceremoniálů a rautů

▪ zviditelnění během 
ceremoniálů (umístění lahve 
vína na každý ze stolů)

▪ prezentace během rautu
(možnost vlastního someliéra, 
roll up u stolku s vínem atd.)

▪ product placement v přímém 
přenosu ČT 

▪ Možnosti: kontextový záběr 
(např. oceněný tvůrce vstává v 
polodetailu s viditelným 
produktem a etiketou od 
stolečku do záběru, známá 
osobnost si vychutnává víno, 

atd.), doslovný reklamní záběr,
řada záběrů do auditoria, kde 
v každém záběru bude 
produkt přítomen, a podobně

▪ celkové přirozené propojení 
značky a cílové skupiny v 
záběrech konzumentů

▪ možnost zajistit vlastní 
aranžmá prostřednictvím 
vlastního designéra

▪ kontextové fotky ve 
festivalové fotogalerii na webu 
a Facebooku



Další možnosti festivalu

▪ Partnerský status: Oficiální festivalové víno

▪ Exkluzivní prodej vína ve festivalových barech, kavárnách a stáncích

▪ Možnost prezentace vína na tiskových konferencích festivalu (9/10 v 
Praze, druhá polovina října v Jihlavě)

▪ Logoprezentace ve festivalových tiskovinách, ve festivalové znělce 
(která se pouští před každým filmem a festivalu), na webu a ve 
festivalové aplikaci

▪ Jmenování ve všech tiskových zprávách (cca 10 před festivalem a 
během něj)

▪ Poděkování na sociálních sítích (Instagram, Facebook)

▪ Volné akreditace na festival pro Váš tým či Vaše obchodní partnery, 
vstupenky na VIP akce v rámci festivalu

▪ Další možnosti k diskuzi dle vašich potřeb





2 000



Publikum festivalu

V loňském roce festival přivítal téměř 6 000 

návštěvníků. Počet návštěvníků roste s 

každým rokem.

Největší skupinou návštěvníků jsou mladí 

vysokoškoláci ve věku 19 – 27 let, kteří 

na festival přijíždějí z větších měst České 
republiky i Slovenska (Praha, Brno, Olomouc, 
Bratislava).



Struktura publika
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Vývoj počtu akreditovaných návštěvníků 
MFDF Ji.hlava

Struktura návštěvníků MFDF Ji.hlava dle místa 
bydliště

Návštěvníci z regionu Návštěvníci a hosté z celé ČR a SK

Zahraniční návštěvníci a hosté



• partnerský status: Regionální partner
• celostránková inzerce ve festivalových katalozích
• poděkování na sociálních sítích
• festivalové akreditace a pozvánky na VIP události festivalu jako benefity pro 
zaměstnance, VIP klienty a management ČSOB
• uvedení ve všech tiskových zprávách
• uvedení loga na webu a ve festivalové mobilní aplikaci
• uvedení loga na plakátech (A1 a A3)
• uvedení ve festivalových katalozích (1400 a 1200 ks), logo v programové brožuře
(4000 ks)
• logo na bannerech v kinosálech (8x)
• logo ve festivalových přílohách (Hospodářské noviny, Respekt, Jihlavské listy)

Možnosti propagace ČSOB 
při finanční podpoře 100 000 Kč



…a další!

Podporují nás




