
Světově unikátní festival Grand Jour de Champagne se stal již pravidelnou akcí v 
kalendáři prestižních událostí společenského a gastronomického života.

V letošním roce připravujeme jeho již IX. ročník, čtyřdenní program navštíví jako každý rok 
víc jak 1200 hostů.
Díky podpoře velvyslance Francie, Jeho Excelence pana Jean-Pierra Asvazadouriana, 
bude hlavní část pražského programu probíhat v barokním Buquoyském paláci, sídle 
francouzského velvyslanectví.

Program Grand Jour de Champagne je koncipován nejen z hlediska prezentace 
champagne z různých úhlů pohledu, ale také, aby umožnil efektivní marketingové využití 
pro partnery.

Exkluzivní prostředí, cílová skupina, společenská úroveň, velkorysé prezentační prostory, 
firemní programy v kombinacích pro VIP klienty, intenzivní PR a mediální partnerské sety 
… a Champagne v hlavní roli představují mnoho variant pro firemní komunikační sféru.

Nabízíme Vám partnerství na této prestižní události.

Ondřej Balík
President
Grand Jour de Champagne
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VARIANTY PARTNERSTVÍ 

I. Partner GRAND CRU
Cena 280 000 Kč

- Uvedení v propagačních materiálech festivalu (vstupenky, plakáty, tiskoviny, letáky, 
menu, obrazovky) 
- mediální partneři (Český Rozhlas ad. – bude doplněno) 
- Prezentace na www stránkách (Grand Jour, Gourmet&Gourmand.cz/sk, House 
Champagne.cz/sk , Eventaction) 
- Magazín Bubbles - 4. + 2. titulní strana (dvě vydání), PR prostor (představitel partnera v 
degustačním duelu s head sommelierem + 1/1) 
- Doprovodné PR prezentace dle dohody 
- Abonentní vstupenky (4x) na akce ve sklepích Monopole de Vin (hodnota cca 60 tis.)  
    
 Vstupenky v rámci GJDCH: (v hodnotě cca 113 100 Kč) 
stůl na Grand Jour Gourmet Banket s michelinovým kuchařem  (8-10 os./stůl) 
10x vstupenka Champagne Exhibition - Praha 
4x vstupenka Prestige Cuvées 
4x vstupenka Snídaně s champagne a lanýži 

Pozn. vstupenky na Champagne Exhibition - Brno, Champagne Banket dle dohody 

II. Partner PREMIER CRU
Cena 80 000 Kč

- Uvedení v propagačních materiálech festivalu (vstupenky, plakáty, tiskoviny, letáky, 
menu, obrazovky) 
- Mediální partneři (Český Rozhlas ad. – bude doplněno) 
- Prezentace na www stránkách (Grand Jour, Gourmet&Gourmand.cz/sk, House 
Champagne.cz/sk ,   Eventaction) 
- Magazín Bubbles - 1x 1/1 strana 
- Doprovodné PR prezentace dle dohody 
- Abonentní vstupenky (10x) na akce ve sklepích Monopole de Vin (hodnota cca 15 tis.) 

Vstupenky v rámci GJDCH: (v hodnotě cca 27 200 Kč) 
8x vstupenka Champagne Exhibition - Praha 
4x vstupenka Humr, ústřice, kaviár a champagne 

Pozn. vstupenky na Champagne Exhibition - Brno, Champagne Banket dle dohody 

Doporučujeme využít Grand Jour de Champagne jako součást kontinuální 
komunikace s VIP partnery a klienty:
- Personifikované tématické vánoční dárky 
- Zájezd do Champagne 
- Degustační a gourmetské akce ve sklepích Monopole de Vin 
- Novoroční přípitek na Pražském hradě 
- Akce s tématem např. Investice do vína jako komodity 
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WWW STRÁNKY 

  www.champagne-grandjour.cz          www.champagne-house.cz
                        www.champagne-house.sk

   www.gourmet-gourmand.cz            www.eventaction.cz

MAGAZÍN BUBBLES 

SKLEPY MONOPOLE DE VIN  
    
 

   
GRAND JOUR GOURMET BANKET     CHAMPAGNE EXHIBITION - PRAHA 
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