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Logo Logo MOL LigyMOL Ligy na všetkých zápasových dresoch hráčiek klubov MOL Ligy na na všetkých zápasových dresoch hráčiek klubov MOL Ligy na
pravom rukáve v minimálnej veľkosti 10 x 10cmpravom rukáve v minimálnej veľkosti 10 x 10cm
Logo Logo MOL pre ČRMOL pre ČR a  a Slovnaft pre SRSlovnaft pre SR partnerov na ľavom rukáve v minimálnej partnerov na ľavom rukáve v minimálnej  
  10 x10 cm10 x10 cm

DRESYDRESY



2x 2x reklamné mantinely s logom reklamné mantinely s logom MOLMOL v športových halách v v športových halách v ČR ČR
2x 2x reklamné mantinely s logomreklamné mantinely s logom Slovnaft Slovnaft    v športových halách v v športových halách v SRSR

      --    v minimálnej veľkosti v minimálnej veľkosti 2 m x 0,8 m2 m x 0,8 m umiestených za bránkou smerom ku kamerám umiestených za bránkou smerom ku kamerám
            za účelom zabezpečenia viditeľnosti loga počas všetkých zápasov MOL Ligy vza účelom zabezpečenia viditeľnosti loga počas všetkých zápasov MOL Ligy v    
            priamych TV prenosoch ako aj livestreamochpriamych TV prenosoch ako aj livestreamoch

REKLAMNÉ MANTINELYREKLAMNÉ MANTINELY



Logo oficiálneho názvu súťažeLogo oficiálneho názvu súťaže MOL Liga  MOL Liga na rozhodcovskomna rozhodcovskom  stolíku v zábere TVstolíku v zábere TV
kamier počas všetkých zápasov klubov MOL Ligykamier počas všetkých zápasov klubov MOL Ligy

ROZHODCOVSKÝ STOLÍKROZHODCOVSKÝ STOLÍK



Logo Logo MOL Ligy MOL Ligy na na tričkáchtričkách všetkých štyroch utieračov a na  všetkých štyroch utieračov a na vlajkevlajke v vo veľkostio veľkosti
120 x 180 cm120 x 180 cm, ktorú budú držať utierači pri nástupe pred každým zápasom MOL, ktorú budú držať utierači pri nástupe pred každým zápasom MOL
LigyLigy

VLAJKA A UTIERAČIVLAJKA A UTIERAČI



V MOL lige sa bude hrať výhradne s loptou značky MoltenV MOL lige sa bude hrať výhradne s loptou značky Molten
Prezentácia loga MOLTEN na všetkých propagačných a informačných materiálochPrezentácia loga MOLTEN na všetkých propagačných a informačných materiáloch
(plagáty, programy, bulletiny,vstupenky)(plagáty, programy, bulletiny,vstupenky)
Logo MOLTEN a na webstránkach klubov s preklikom na stránku molten.skLogo MOLTEN a na webstránkach klubov s preklikom na stránku molten.sk
Prezentácia loga MOLTEN na paneli partnerovPrezentácia loga MOLTEN na paneli partnerov

LOPTALOPTA


